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O tema de capa deste número de 
dezembro é Faça Você Mesmo e contamos 
com a participação da Nya dos Kandia e do 
Guilherme Henriques dos Gaerea, que 
nos relataram as suas experiências, para 
além do nosso colaborador Nuno C. Lopes 
da HellHeaven. Entrevistamos o Daniel 
Makosch da Raging Planet e destacamos 
os Inhuman pelas mãos do Daniel Lucas e 
os Thrashwall pelas dos Caminhos 
Metálicos.  
 
Temos uma rubrica nova sobre bandas em 
estreia nos últimos meses. São elas os 
Fortuna, os Foxy Rocket, os Last Piss 
Before Death, os Lilith’s Revenge, os 
Lisnyky, os Phase Transition, os Swamp 
Planet e os WinterMoonShade.  
 
Temos ainda as habituais colunas 
Exórdios do Hélder Raposo e Perdidos no 
Sótão do José Bonito, bem como os Stones 
of Babylon, os Theriomorphic e os Tones 
of Rock na rubrica Em Nome Próprio. Por 
fim temos os lançamentos de dezembro e 
a nossa pequena agenda. 
 
O tema de capa do próximo número é 
Feminino e a revista vai ser… diferente. 
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… três meses e mais 
noventa e oito bandas depois 
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Faça você mesmo. E porque não? Sempre 
ouvi dizer, se queres alguma coisa bem 
feita, faz tu próprio. Claro que esta 
expressão tem as suas particularidades. 
Provavelmente não foi dita a primeira vez 
em relação à gravação e edição de álbuns 
de rock ou de metal. E a palavra feita, se 
calhar era bem substituída pelas palavras à 
tua maneira. Não deixa, no entanto, de 
passar a ideia do faça você mesmo, no 
sentido que é possível fazermos nós 
próprios as coisas, sejam elas bem feitas 
ou feitas à nossa maneira. Claro que, 
também está implícito que o fazermos nós 
próprios significa termos realmente que o 
fazer. Nesse sentido, a gravação e a edição 
de um álbum de música, que tem as suas 
etapas e pode realmente ser efetuada 
numa filosofia DIY, ou Do It Yourself, 
mais conhecida, ou melhor, traduzida pela 
expressão popular Faça Você Mesmo. 
 
A grande vantagem do faça você mesmo é 
o controlo sobre todo o processo e 
consequentemente o resultado final. Em 
termos criativos, o artista ou as bandas 
têm um controlo total sobre o processo 
criativo. Sobre o processo de pré-
produção. Sobre o processo de gravação. 
Sobre o processo de desenho do produto, 
formatos de edição, sessões fotográficas, 
design, artwork, layouts, merchandising, 
marketing, distribuição, vendas, enfim, 
um mundo imenso. No entanto essa 
vantagem pode tornar-se amarga quando 
os artistas individuais que constituem as 
bandas têm formas e velocidades distintas 

de verem e de percorrerem todos estes 
processos. Conheço não uma, mas várias 
bandas, que chegaram ao fim por 
divergências na forma de ver o mundo e 
na velocidade com que o vivem. 
 
Por outro lado, a grande desvantagem do 
faça você mesmo é que dá muito trabalho, 
custa muito dinheiro e consome o tempo 
todo deste mundo e do outro. No entanto, 
quando se faz aquilo que gostamos, essas 
questões são secundárias, mesmo quando 
não sabemos se o empenho e o trabalho 
realizados são suficientes para chegarmos 
onde se pretende. É uma vida inteira a 
correr por gosto sem nos cansarmos. Uma 
outra desvantagem do faça você mesmo é 
que os artistas, individualidades criativas, 
acabam por abordar outros assuntos e 
outras realidades em vez de se focarem 
naquilo que é esperado deles: comer, 
beber e respirar apenas música. Longe está 
a discussão sobre a sustentabilidade 
financeira de um artista em Portugal. A 
maioria dos artistas que conheço vive de 
uma profissão mais ou menos rentável, e 
depois tem esta segunda ocupação, 
normalmente não rentável, para não dizer 
outra coisa. Portanto, os artistas comem, 
bebem e respiram música e outra coisa 
qualquer. 
 
À parte desta conversa toda da treta, há 
realmente algumas dicas que acho 
importantes deixar aqui, para aqueles que 
optam por fazer as coisas por si próprios, 
ou pelo menos grande parte delas. 
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PRODUÇÃO 

 
Ultrapassados eventuais problemas com 
alinhamento e objetivos da banda, fontes 
de financiamento e todo o processo de 
pré-produção, onde os temas se deverão 
encontrar trabalhados e a soar como um 
verdadeiro álbum, chega a altura da 
gravação dos mesmos. 
 
A qualidade dos equipamentos utilizados 
na captação do som deve ser a maior 
possível dentro do orçamento 
estabelecido. Há sempre quem vos pode 
alugar material de qualidade. 
 
A captação do som dever ser efetuada 
tendo em conta todo o espectro do som, 
não cortem frequências à procura do som 
final logo na captação. Deixem isso para a 
mistura e masterização. 
 
Existem vários produtores em Portugal 
para vários orçamentos e para vários tipos 
de trabalho, desde a demo ao álbum. 
Normalmente estes produtores têm um 
estúdio com material de qualidade, mas 
também há produtores que trabalham 
com vários estúdios. Falem com os 
produtores, peçam orçamentos, visitem os 
estúdios, verifiquem as condições que 
oferecem, comparem e escolham. 
 
Para quem não tem orçamento para tal, ou 
decide pela gravação em casa, na sala de 
ensaios ou num estúdio improvisado para 
o efeito, aconselho a leitura dos artigos 
técnicos da Arte Sonora como por 

exemplo, a série de artigos de Fernando 
Matias, produtor residente na Pentagon 
Audio Manufacturers, intitulados Gravar 
Um Bom Disco (E Preparar Tudo o 
Resto). 
 

EDIÇÃO DE AUTOR 

 
A chamada edição de autor pressupõe o 
lançamento de um single, um EP ou um 
álbum sem ligação a uma editora. Nesse 
campo algumas decisões devem ser feitas 
antes de se pensar em artworks ou layouts. 
Qual o formato do trabalho? Cassete, CD, 
Digital, Vinil ou outro qualquer? Tendo 
em conta que a nível mundial a venda de 
vinis já passou a venda de CDs, e que é 
liderada pelo digital, como escolher o 
formato de edição? Depende a onde 
querem chegar, ou melhor a quem querem 
chegar. Para as revistas, promotores, 
bloggers, DJs, o formato em que recebem 
o vosso trabalho pode ser importante. 
Façam uma lista e vejam os formatos 
aceites. Eventualmente um press kit com 
os ficheiros áudio pode ser a solução. 
 
No que diz respeito às plataformas digitais 
não posso deixar de referir o relatado por 
uma banda conhecida minha. A Distrokid 
cobra 20,00€ por ano sem limite de 
uploads de trabalhos, com retorno total 
das vendas e com distribuição para todas 
as plataformas digitais que interessam e 
mais algumas. Os distribuidores de 
música digital tradicionais ficam com 
percentagens na ordem dos 50% das 
vendas, embora este valor tenha vindo a 
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baixar nos últimos tempos nalguns casos. 
O BandCamp é sempre uma alternativa 
ou uma complementaridade às chamadas 
plataformas digitais como, por exemplo, o 
Spotify, o iTunes ou AppleMusic, o 
Amazon Music Prime ou a GooglePlay. 
 
Se optarem pela edição física do trabalho, 
e às vezes faz todo o sentido ter um cartão 
de visita ou um objeto físico e palpável de 
apresentação da banda, existem várias 
fábricas de replicação de CDs em 
Portugal, das quais algumas também 
aceitam encomendas de Vinil, e uma 
fábrica de Cassetes, a Edisco. Hoje em dia 
não se vendem CDs, vou repetir, não se 
vendem CDs, pelo que as quantidades a 
fabricar devem ter em conta as vendas 
certas, os necessários para promoção, e 
alguns mais para venda ao público. Os 
CDs vendem-se maioritariamente em 
concertos e em packs juntamente com 
merchandising. As vendas de Vinil e 
Cassete também não andam famosas, e 
acabam poder ser considerados objeto de 
coleção. Os seus custos de fabrico são 
mais elevados que o CD. 
 
A distribuição física é feita à mão uma vez 
que as distribuidoras nacionais deixaram 
de existir. Há lojas especializadas que 
trabalham diretamente com as bandas, 
como por exemplo, a Bunker Store, as 
Carbonos, a Glam-o-Rama, a Louie 
Louie, ou a Piranha. Para além das lojas, é 
imperativo andar com uma loja às costas 
sempre que a banda tem um evento. Eu sei 
que em plena pandemia falar em eventos 

ou mesmo em concertos é um 
contrassenso, mas há que insistir, não 
perder uma oportunidade de vender, 
impingir mesmo os trabalhos editados aos 
amigos, aos familiares e aos colegas de 
trabalho da tal outra ocupação rentável. 
Depois há locais de venda, não digo 
impossíveis de atingir, mas difíceis de 
alcançar como por exemplo as lojas 
FNAC, as estações dos CTT ou mesmo as 
grandes superfícies. As condições são 
diferentes, e normalmente implica um 
grande investimento que pode não ter 
retorno, uma vez que trabalham quase 
todas à consignação. 
 
Mas mudando de assunto, o artwork da 
banda e do trabalho a editar deve ser 
coerentes com a imagem da banda no 
press kit, nas redes sociais, nos press 
releases e nas demais comunicações 
oficiais da banda. Para isso é preciso 
pensar num logotipo, em pelo menos uma 
sessão fotográfica e no layout do trabalho. 
Quando a banda não tem ninguém com 
estas competências, os amigos podem 
fazer a diferença. Há sempre alguém que 
conhecemos com jeito para a fotografia, 
para as artes gráficas, paras as redes sociais 
ou que mexe bem em computadores. Pedir 
ajuda não é uma fraqueza, pelo contrário, 
é um ato inteligente e às vezes necessário. 
 

PROMOÇÃO 

 
A promoção de uma edição de autor 
implica muito trabalho prévio, mas 
também muito trabalho durante a própria 



 
8 
 

promoção. Entre rádios, programas de 
rádio de autor, blogs, revistas, redes 
sociais, entre outros meios de 
comunicação social, ou mesmo televisão, 
porque não, é preciso fazer uma escolha 
em função do público alvo, do orçamento 
disponível e do que realmente se tem para 
mostrar. 
 
A criação de um press kit nos dias que 
correm parece obrigatório. Um bom press 
kit deve responder às seguintes questões: 
Quem são? O que fazem? O que 
pretendem? E o que têm para mostrar? 
Exemplos de respostas a estas questões, e 
que deve constar no press kit, são uma 
biografia, a vossa intenção, seja ela uma 
entrevista, uma review ou um apoio de 
divulgação de um evento vosso. Mas 
também fotografias, um vídeo, teledisco 
ou lyric video, uma amostra do vosso som, 
em MP3 ou em Wave, ou mesmo apenas 
um link para descarregar ou ouvir os 
temas do vosso trabalho. Tenho visto 
press kits que vão de um simples email 
com toda a informação pertinente, 
passando por PDFs com links para 
audição do trabalho, até a verdadeiros 
electronic press kits com tudo o referido 
anteriormente. Há quem opte por colocar 
esta informação na sua página de internet, 
e dar acesso via password ou fora dos 
menus principais, e permitir a quem 
enviam a visualização ou o download. 
 
A promoção nas redes sociais é diferente. 
A promoção de uma edição de autor nas 
redes sociais deve pressupor uma data de 

lançamento. A criação de ruído antes 
dessa data é importante, mas mais 
importante é manter o interesse em vós. E 
isso faz-se com notícias regulares. Não 
divulguem tudo de uma vez, vão 
mostrando aos poucos, vão levantando o 
véu, dia sim, dia não, até à data de 
lançamento. E depois do lançamento vão 
mantendo as pessoas coladas às vossas 
comunicações através da divulgação de 
reviews, eventos relacionados com o 
lançamento, concertos, quando os houver 
claro, merchandising exclusivo, relatos de 
fãs, de amigos, relatos vossos, ou sobre 
assuntos da banda e do lançamento. Tudo 
para mostrar que estão ativos, que são 
ativos e que estão na luta pela divulgação 
do vosso som. 
 
Não se esqueçam que como vocês há 
milhares de outras bandas, é uma luta 
constante para se manterem à tona sem se 
afundarem no meio de tudo o resto. Sejam 
coerentes, regulares e, principalmente, 
originais. Uma nova ideia corre mais 
depressa e chega mais longe que algo já 
visto, batido e falado. 
 

DIREITOS DE AUTOR 

 
Finalmente, a pergunta de como podem 
rentabilizar todo o investimento efetuado, 
todo o trabalho feito e todo o suor 
transpirado. Para além do óbvio, ou seja, 
da rentabilização das vendas da edição, 
física ou digital, do merchandising e de 
eventuais receitas de concertos, como se 
pode ver o retorno de algum do 
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investimento efetuado durante o processo 
criativo? A distribuição digital hoje em dia 
permite rentabilizar os direitos de autor de 
plataformas como o YouTube. Há bandas 
que optam por colocar no YouTube os 
seus trabalhos sob a forma de lyric video 
ou mesmo audições inteiras do trabalho. 
E, portanto, os streams dos vossos temas 
independentemente da plataforma, estão 
assegurados. No entanto, há locais onde os 
vossos temas passam ou podem ser 
ouvidos sem que os autores recebam o que 
lhes é devido. Qualquer local de acesso 
público onde se pode ouvir música tem de 
pagar uma licença mensal à Sociedade 
Portuguesa de Autores, a famosa SPA. 
Nesse sentido há locais que anexam uma 
lista de músicas à licença, o que faz com 
que o valor pago pela licença seja dividido 
em parte pelos autores das músicas 
constantes na lista. No caso das rádios 
nacionais, são as chamadas playlists, que 
normalmente origina uma rentabilização 
significativa para os autores. Claro que a 
grande dificuldade é entrar nessas 
playlists das rádios. Ao longo dos anos 
tenho ouvido histórias de pagamentos de 
milhares de euros para fazer parte de uma 
playlist por um determinado tempo. O 
que, a ser verdade, justifica de certa forma 
o tom repetitivo com que se ouve música 
nas rádios em Portugal e também pode 
justificar em parte a sobrevivência das 
mesmas. 
 
Mas playlists à parte, há formas de 
rentabilizar os direitos de autores e que 
raramente ouço falar que realmente se faz. 

Os bares, as salas de espetáculos, os 
pavilhões onde se organizam concertos 
também pagam a mesma licença à SPA. 
Por norma esse dinheiro vai para um bolo, 
chamemos-lhe assim, que depois é 
dividido pelos artistas da SPA. No 
entanto, e tal como as playlists das rádios, 
se com o pagamento da licença for 
entregue uma lista dos temas ouvidos ao 
vivo nessa noite, os direitos são 
canalizados em grande parte para os 
autores dos temas tocados. E mais, essa 
lista, neste caso, já não depende apenas das 
entidades, os próprios autores podem 
preencher o chamado Programa de 
Execução Pública, diretamente online na 
página de internet da SPA. 
 
Claro que para isto tudo acontecer, os 
autores têm de estar inscritos na SPA. O 
custo por autor é de 150,00€. Conheço 
bandas que optam por inscrever apenas 
um autor e atribuírem-lhe todos os 
direitos. Não é uma forma muito correta 
nem inteligente de lidar com os vossos 
direitos, mas acontece. O correto seria 
inscreverem-se os verdadeiros autores da 
música e letra de cada tema. Ao 
inscreverem-se também podem ver os 
seus direitos rentabilizados pelo 
licenciamento de reprodução, que é o 
valor que as editoras pagam pela licença 
para fabricarem as vossas Cassetes, CDs 
ou Vinis. Por falar nelas… 
 
 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 
 

http://www.revistalusitania.pt/
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EDITORAS 

 
Então para que precisamos de editoras? 
No meio disto tudo, qual é o papel das 
editoras? Bom, para além de teoricamente 
serem especializadas nestes passos todos 
deste longo processo, e que os podem 
fazer melhor do que quem nunca os fez, 

servem principalmente para vos retirar o 
peso do investimento, ou parte dele pelo 
menos, e o peso de todo o trabalho que 
tenham em mãos. Desta forma os artistas, 
ganham tempo e concentração naquilo 
que realmente lhes interessa: comer, beber 
e viver música. --- GJ 

 

 
Estas palavras de Fernando Pessoa d’A 
Mensagem serão, talvez, a melhor forma 
de descrever o misticismo em torno do 
formato Faça Você Mesmo, ou, como é 
mais conhecido, DIY. Podemos ainda 
dizer, em bom português que este 
conceito, nascido nas primeiras décadas 
do Séc. XX, é o chamado desenrasca. É 
claro que, enquanto Humanidade sempre 
fizemos algo por nós, desde a invenção da 
roda, até à descoberta de como fazer fogo. 
Tudo nasce da mente de alguém que, com 
perseverança, algum egoísmo e, 
principalmente, muita curiosidade, sonha 
ir mais além com o que o meio lhe dá. 
Alimentando-se disso e fazendo disso o ar 
que respira. Mas pode um Homem 
sozinho vencer a guerra? Talvez. 
 
Quando colocamos esta disciplina do DIY 
na esfera do Rock e Metal, principalmente 
nestes tempos de pandemia e 
distanciamento social, podemos perceber 
que, de certa forma, estes géneros serão, 

porventura, os mais bem preparados. 
Afinal estamos a falar de um género que 
tem lutado pela sobrevivência desde a sua 
nascença e cujo óbito tem vindo a ser 
declarado de forma constante. De certa 
forma o Rock tem mostrado a sua força na 
sua origem, no underground e pela pura 
vontade de fazer algo. 
Olhando para Portugal, poderemos dizer 
que toda a cena é um enorme DIY 
composto por diversos eus, que à luz da 
nossa tradição é algo que está no nosso 
ADN, trabalham em conjunto por algo. 
Quantos vivem da música e quantos 
batalham em conjunto para dar mais de si 
a um nicho de mercado que só não tem 
expressão nos grandes media ou uma 
grande projeção nas tabelas de vendas? 
Somos altruístas o suficiente para fazer 
algo pelos outros? Assim é o Rock, afinal, 
como diz a música, os rapazes só se 
querem divertir e com companhia é muito 
melhor. 
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No contexto em que vivemos será natural 
existir um maior número de projetos num 
formato DIY. Os tempos assim o exigem, 
mas será a única forma de resistir a uma 
crise que vai muito além deste ano? As 
ferramentas agora são outras e, no fundo 
o DIY ganha uma outra dimensão quanto 
podemos fazer tudo em casa, apenas com 

um computador. Com esta crise 
ganhamos o que nos é mais precioso, o 
tempo. E desse tempo surge a necessidade 
de fazer, e criar, de desligar de um mundo 
em ruínas que, parece finalmente, atingir 
o Apocalipse. Surge a necessidade de fazer 
algo, de acreditar. Surge a necessidade de 
Fazer Por Nós. --- NCL 

 

 
Estávamos em 2007, as salas mais 
underground ainda enchiam para ver 
bandas desconhecidas, só pelo prazer de 
desfrutar de música mais pesada. 
Decidimos iniciar um novo projeto, talvez 
embalados deste positivismo que parecia 
demonstrar que o rock e o metal estavam 
longe de estar mortos. De forma quase 
ingénua, mesmo sem proferir palavra, 
decidimos que este projeto ia ser nosso a 
100%, sem influências externas, sem 
travões. Alguns anos mais tarde, 
percebemos que somos loucos. Entretanto 
o digital evoluiu de forma rápida e a 
evolução tornou-se quase uma revolução. 
 
Mas, afinal, o que leva um projeto a querer 
ser absolutamente DIY? Acho que o que 
mais pesa nesta decisão é o controlo 
criativo. Sempre quisemos ter a liberdade 
de fazer a música que nos desse na telha. 
Obviamente que não demorou muito 
tempo a percebermos que fazermos tudo 
sozinhos, principalmente da forma que 
sempre quisemos fazer, ia ser 
extremamente dispendioso. Mas fizemos. 

Ainda longe das plataformas de 
crowdfunding, dos Patreons e outras 
formas de apoio aos artistas, lançámos um 
disco e fizemos um teledisco. Férias que 
não se fizeram, bens que não se 
compraram, mas tudo por amor à música.  
 
Quando chegou a altura de fazer o 
próximo disco, três anos haviam passado e 
muita coisa tinha mudado. As salas já não 
estavam assim tão cheias, mas o espírito 
ainda estava aceso. Concordámos que o 
fardo era demasiado pesado para duas 
pessoas. É nesta fase que entra na equação 
a parte mais importante neste caminho 
musical: os fãs. Estava na hora de assumir 
que precisávamos de ajuda. Saltámos de 
cabeça para o crowdfunding. A campanha 
foi bem-sucedida, mas que se desengane 
quem pensa que o caminho é fácil. É 
preciso insistir, ser chato, conectar com 
amigos, familiares, passar a mensagem 
certa e aguçar apetites. Acima de tudo, 
NUNCA parar, não deixar esmorecer. O 
crowdfunding apenas resulta se o lado que 
investe sentir que, de facto, tem retorno, 
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que existe uma paixão verdadeira pelo que 
o artista faz, se perceber o quanto isso é 
importante. Alguma coisa fizemos bem, 
sim, porque acreditávamos muito no disco 
que tínhamos para oferecer e, depois de 
tanto trabalho, não queríamos aceitar que 
ficasse guardado. A campanha foi um 
sucesso, mas os tempos também eram 
outros, por muito que pareça não ter sido 
há muito tempo. Hoje, acreditamos, que é 
bem possível que não tivéssemos tido o 
mesmo sucesso. 
 
Num mundo em constante mudança, 
onde tudo é acessível e de consumo 
rápido, todos parecemos lutar por um 
pouco de oxigénio. O Patreon surge no 
horizonte como uma plataforma de apoio 
aos artistas de todos os géneros e feitios. 
Não somos exceção, enveredamos por 
esse caminho, na busca de um pequeno 
apoio para conseguirmos continuar a 
trilhar o caminho árduo da música. De 
forma diferente do crowdfunding, o 
investimento dos fãs é contínuo, em troca 
de conteúdo exclusivo, updates em 
primeira mão e outros bens e benefícios. 

Embora ainda seja um caminho recente, é 
fácil perceber que não é fácil trilhá-lo, 
pois o cariz contínuo do apoio afasta os 
mais céticos. Uma breve passagem pela 
plataforma e rapidamente percebemos 
que os mais consagrados são os que têm 
mais apoio, os menos conhecidos têm 
menos apoio, mas sem dúvida, os mais 
bem-sucedidos são os criadores de 
conteúdo para o YouTube. A razão? 
Desconheço. Será esta a revolução? Será 
que a valorização do criador de música 
original tem os dias contados? 
Numa era em que menos de um cêntimo é 
o valor cobrado para a escuta de uma 
música, é preciso adaptar e arranjar 
formas de continuar a lutar pelo sonho de 
levar a todos e todas a nossa arte. Embora 
o caminho tenha sido árduo até aqui, não 
mudaríamos nada, porque no final de 
tudo, foi isso que nos trouxe até onde 
estamos hoje. Perceber que os 
admiradores e consumidores de música 
são o nosso oxigénio é inteligente, 
perceber que pode não ser suficiente, 
também. Sozinhos, mas nem tanto. -- Nya 
 

 

 
Nada faria prever a excelente reação a 
ambos os concertos. Nunca vivemos uma 
situação de tamanha incerteza quanto ao 
agenciamento de datas para daqui a uma 
semana, quanto mais para daqui a vários 
meses. Seguimos todo o processo de 
booking com base num único fator e, 

sempre, o mais utópico de todos: a 
esperança de que tudo isto não passará de 
um daqueles momentos na história que 
ficarão relatados para as próximas 
gerações estudarem, sem nunca terem a 
noção de quão catártico e obsoleto foi 
aquele ano de 2020. 
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Abril de 2020, segundo mês em lockdown 
e com grande parte das frentes de Gaerea 
em standby, à espera de um pequeno sinal 
que fizesse com que pudéssemos 
finalmente irromper por entre as nossas 
portas. Começamos a trabalhar 
seriamente em todas as ideias de 
promoção para o Limbo, que tão 
meticulosamente foram trabalhadas ao 
longo de 2019 enquanto andávamos na 
estrada um pouco por todo o mundo. Foi 
um pouco depois do lançamento do 
primeiro single Null que tive a certeza de 
que seríamos a primeira banda a surgir das 
cinzas e a organizar o primeiro concerto 
pós-Covid madness, custasse o que 
custasse. Na Páscoa mal sabíamos ainda se 
os festivais de verão iam todos ser 
cancelados, coisa que fomos assistindo 
como peças de dominó que caem uma 
após outra até ao último elemento: aqueles 
dois concertos no Porto e em Lisboa.  
 
Os meses foram passando, o disco saiu, 
esgotou em todos os formatos e fiquei 
com a ligeira impressão de que, se os 
concertos caíssem em setembro, a nossa 
tarefa estaria feita porque 2020 estaria a 
ser o nosso melhor ano financeiramente, 
em crescimento de fan base, social media, 
endorsements, contratos, etc. 
 
As datas foram constantemente alteradas, 
as salas mudaram, de mil pessoas ficamos 
reduzidos a cento e dez no Porto, e de 
quatrocentos apenas quarenta e cinco 
puderam assistir ao concerto no Side B em 
Alenquer. Sei que se tivéssemos a 

oportunidade de fazer datas duplas, 
poderíamos muito bem encher 
novamente estas salas. Contudo, 
deixemos esse vínculo para um outro 
tempo, um tempo em que os nossos fãs 
possam usufruir da sua linguagem 
corporal para absorver tudo aquilo que um 
espetáculo de Gaerea representa para 
todos nós.  
 
Foram dois meses de constante 
preparação para que tudo corresse bem 
nestas datas. Contar reservas uma e outra, 
e outra vez diariamente para não 
corrermos o risco de vender números 
acima do permitido, arriscamos orders de 
merch com base nos packs, investimos 
numa nova equipa técnica e finalmente 
pusemos em prática 90% do espetáculo 
Limbo, que vivia apenas dentro da nossa 
sala de ensaio a mais de meio ano. 
 
Repetia tudo isto todos os dias do ano sem 
hesitar. Vivemos para isto. Para os 
Teatros, Auditórios e outras casas de 
espetáculo: contactem-nos. Temos algo 
para vocês. --- GH 
 
 
 
 
 
 
 

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

REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 
 

 
  

mailto:REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM
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COMO NASCEU A RAGING PLANET? 

 
Em primeiro lugar muito obrigado pelo 
convite para esta entrevista, é sempre bom 
poder partilhar com os outros um bocado 
da nossa história. Quanto ao nascimento 
da editora, não foi um parto planeado, 
nem nunca tive a intenção de criar uma 

label, de comercializar e distribuir discos. 
Acompanhei bandas em tours, trabalhei 
em eventos desde a minha juventude e 
quando regressei a Portugal, depois de 
doze anos no estrangeiro, queria 
continuar a fazer algo ligado ao meio. A 
convite do Fernando dos Moonspell, 
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acompanhei a banda com várias funções e 
acabei por agenciá-los. Fundada a agência, 
procurei mais algumas novas bandas para 
representar como agente e manager. Dois 
anos depois começaram as edições em 
formato físico e a razão principal para que 
tal acontecesse deveu-se ao facto de eu, 
enquanto manager, apresentar as demos 
das bandas que eu representava de porta 
em porta nas editoras e nenhuma mostrar 
interesse em editar e trabalhar com elas. 
Analisando este cenário, pensei para mim: 
Ok, estamos num país pequeno com um 
mercado limitado, mas há tanto talento e 
artistas sem editora neste país e poderiam 
ter a Raging Planet como uma base para se 
lançarem para o mercado. Concluí que 
não sendo um bicho de sete cabeças, 
porque não editar esses trabalhos e agora 
cá estou eu, vinte anos e mais de trezentos 
edições depois. 
 

FALA-NOS UM POUCO DO VOSSO 
LEMA IN ROCK WE TRUST... 

 
O lema tem toda a lógica para mim e 
apesar de 99% dos artistas que edito e com 
quem trabalho serem portugueses, pois a 
intenção principal da editora é apoiar a 
cena nacional, o rock é uma linguagem 
internacional e como sempre houve a 
meta de conseguir ir além-fronteiras com 
esses projetos, tanto o lema e o nome da 
editora são em inglês. O conhecido lema 
de In God We Trust adaptado à minha 
realidade e à minha religião, o Rock! 
Apesar de ao longo dos anos ter editado 
vários estilos, há sempre algures uma 

ligação ao Rock que é o que gosto e quero 
fazer, ouvir… viver. 
 
QUAIS AS GRANDES DIFERENÇAS ENTRE A 
EDIÇÃO DO DEMO-NIO DOS THE TEMPLE E 

A DO STRUGGLE THROUGH ABSURDITY 
DOS VANENO? 

 

        
 
As diferenças são muitas, o espírito é o 
mesmo. Obviamente há aqui uma 
evolução abismal em toda a cena em si, as 
condições de tocar, gravar e produzir 
discos mudou muito nestes vinte anos e 
como o próprio nome refere, a Edição nº1 
era uma demo neste caso um pequeno 
Demo-nio, basicamente as primeiras 
edições eram demos. Continuamos a 
editar ocasionalmente demos, mas uma 
demo de hoje e uma demo dos anos 90 em 
geral tem outra qualidade. Curiosamente, 
o segundo título a que referes e que é um 
dos mais recentes lançamentos, também 
me chegou como uma demo. Em geral, 
hoje em dia qualquer lançamento é 
planeado e executado de outra forma, o 
projeto da banda analisado com mais rigor 
e a seleção mais cautelosa. Chegam 
diariamente pedidos de todo o mundo 
para ouvir e editar, por razões óbvias só 
uma pequena quantidade consigo 
acompanhar e acabar por editar. 
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Passado duas décadas e continuando a ser 
um projeto underground e para um nicho, 
a editora não é algo de que possa viver e 
continua a ser muito amor à camisola, à 
causa do desenvolvimento ao Rock em 
Portugal. 
 
DESDE SEMPRE QUE OS LANÇAMENTOS DA 

RAGING PLANET ESTÃO NO BANDCAMP. 
PREFERES O BANDCAMP ÀS RESTANTES 

PLATAFORMAS DIGITAIS? 

 
Quando a editora começou ainda não 
havia o trunfo da promoção online, da 
internet, de chegar mais rapidamente as 
pessoas e das redes sociais. Com a 
evolução natural desses meios, o 
BandCamp é uma ferramenta muito útil, 
podes ouvir todos os discos da editora, de 
borla, em qualquer parte do mundo com 
um click. É também, em relação às outras 
plataformas, aquela em que podes 
controlar as vendas diretamente e 
comercializar igualmente edições físicas e 
merch dos artistas. Não tendo uma loja 
online, sim prefiro esta às outras 
plataformas, tendo qualquer uma das 
outras também a sua utilidade. 
 

PODEMOS ENCONTRAR 221 EDIÇÕES NO 
BANDCAMP, EVENTUALMENTE MAIS UMAS 
QUANTAS QUE PODERÃO NÃO ESTAR POR 
LÁ. ALGUMA VEZ PENSAS NO LEGADO DA 

RAGING PLANET? 

 
Bem 221, provavelmente são as que estão a 
venda na plataforma em formato digital, 
estão lá aproximadamente 290, algumas 
somente edições digitais e algumas que 
são editadas em vários formatos físicos, 

mas no BandCamp aparecem como um 
título. 
 

 
HTTPS://RAGINGPLANET.BANDCAMP.COM/ 

 
Quanto ao legado, nunca pensei muito 
nisso, em ser melhor e maior, isto ou 
aquilo, não é disso que se trata para mim. 
Todo este processo fez-me cruzar com 
pessoas maravilhosas e seres humanos 
extraordinários com quem me relacionei 
ao longo destes anos e continuo a cruzar. 
Uns vêm e vão, outros acompanham a 
editora desde o dia um. No fundo é 
também uma cooperativa e uma família, 
uma interação entre pessoas e algumas 
delas se tornaram bons amigos. Continuo 
a fazer isto por gosto, enquanto me sentir 
bem e tiver hipótese de fazê-lo vou 
continuar a apostar em projetos já 
afirmados na editora e em novos valores. 
Posso estar a repetir-me, mas a ideia era a 
editora ser uma base de lançamento para 
os artistas, sempre com a esperança que 
consigam algo melhor para eles no futuro, 
é para isso que trabalhamos em conjunto. 
Ser um legado ou não, deixo aos outros 
para julgar. Vejo com bons olhos 
aparecerem muitas editoras novas, com 
muitas das quais até trabalhamos em 
parceria para diversos projetos, coedições 
e troca de know-how. Acho que há muito 
material para trabalhar, muitos artistas 

https://ragingplanet.bandcamp.com/
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para editar, muita música para mostrar e a 
minha convicção é que todos nos 
completamos de alguma forma e 
conseguimos uma cena rock nacional 
mais forte. 
 

QUE PROJETO OU BANDA 
TE DEU MAIS GOZO EDITAR? 

 
Quase sempre essa pergunta surge 
quando se fala da editora, mas seria 
injusto escolher só um(a) ou fazer 
somente referência a um disco. Todos os 
projetos e lançamentos dão gozo, uns 
mais, outros menos, é sempre uma 
aventura e um desafio diferente. É sempre 
gratificante ter um novo bebé na mão e 
um orgulho em cada passo que se dá com 
mais uma edição. Ouço todos com muito 
prazer! 
 

QUE LANÇAMENTOS TENS AGORA  
PARA DEZEMBRO? E PARA 2021? 

 

 
 
Este ano atípico baralhou muito as contas 
do calendário de edições, muitos projetos 
adiados, muitos lançamentos cancelados 
ou em stand-by. Como pelo menos o 
princípio de 2021 não irá ser muito 

diferente, pouco ou nada vai mudar 
quanto a isso. Sem concertos e eventos 
públicos é complicado planear 
efetivamente um lançamento de disco e de 
o promover. No entanto houve coisas que 
tinham ficado para trás, edições online, 
reedições e side-projects que também não 
estão ligados aos concertos, que vão 
alimentando o tempo de pandemia. 
Temos EPs que vamos lançar, que são 
temas de apresentação de futuros álbuns 
de temas que houve já editados online, e 
alguns discos em que não se quer esperar 
mais para os lançar, independentemente 
de tudo. Concretamente em dezembro vai 
haver a reedição do álbum de estreia dos 
Albert Fish, regravado com a atual 
vocalista, e o EP de Mau Olhado que nos 
vai apresentar a banda e o álbum a ser 
editado em 2021. Estes juntam-se aos 
últimos lançamentos que se amontoaram 
agora no último semestre, parcerias que 
incluem Bas Rotten, Battle Scars, Kneel, 
João Vairinhos e La Chanson Noire, os 
EPs de apresentação dos Vaneno, os Axia, 
os Lisbon South Bay Freaks e o mais 
recente EP de Low Torque que por sua vez 
também só tinha conhecido edição online. 
 
Para 2021 os planos são muitos mas vamos 
ver o desenrolar da situação geral para 
tomar decisões, no entanto, vamos ter 
reedições em vinil de Capitão Fantasma e 
Besta, o terceiro disco de Medo, a estreia 
dos Pledge, o EP de Paz Monstro, que este 
ano foi editado somente online e estão 
mais meia dúzia de lançamento em 
carteira que me deixam bastante excitado. 
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Há bastantes mais novidades para breve e 
acredito que 2021 seja mais um ano repleto 
de excelente música. 
 

A AÇÃO SOLIDÁRIA DA RAGING PLANET 
DE APOIO ÀS SALAS DE ESPETÁCULO 

ACABOU DIA 31 DE OUTUBRO. QUE SALDO 
FAZES DA INICIATIVA? 

 

 
 
Devo dizer que fiquei surpreendido com o 
resultado, não tinha grandes expectativas, 
pois numa altura em que todos passam 
dificuldades, conseguir motivar pessoas a 
ajudar outras não é fácil. No entanto até 
chegámos a prolongar o período da ação e 
praticamente esgotar o stock planeado 
para a mesma. Acabaram vendidos cento e 
vinte packs solidários que reverteram na 
sua totalidade para as diferentes salas. 
Aproveito para mandar mais um forte 
abraço e um grande obrigado a todos que 
contribuíram e foram solidários. 
 

QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM OU 
ACRESCENTAR ALGO À CONVERSA? 

 
Não tenho propriamente uma mensagem 
para dar aos leitores a não ser o cliché de 
concurso de talento, acredita no teu 
sonho, mas aproveitaria para agradecer a 
muita gente que me ajuda a tornar este 
sonho real e continuar por mais uns bons 
anos. A minha família que tem menos 
tempo comigo, especialmente à minha 
companheira Sofia Mingote que quando 
pode ainda ajuda a finalizar designs, 
trabalhos gráficos e merch. A amigos 
como o Ricardo Correia, que além de ter 
vários discos editados na editora, e tem 
grande parte dos seus projetos já editados 
em outras bandas, continua desde do dia 
um com uma ligação ativa na editora, e 
muitos outros que fazem parte desta 
grande cooperativa, desde quem ajuda a 
fabricar os artigos, a quem os distribui e 
comercializa, enfim todos os envolvidos 
em todo o processo e logicamente os fãs 
que continuam a comprar os artigos e a 
apoiar a editora. Muito Obrigado! 
 

 
HTTP://RAGINGPLANET.PT/ 

 
 

 
Vaneno - Struggle Through Absurdity 

 
Axia - Adrenalizer 

 
Bas Rotten - Surge 

  

http://ragingplanet.pt/
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Os Inhuman estão de volta às edições com 
Contra, e a título pessoal, não podia estar 
mais satisfeito com o resultado. 
 
Mais de 20 anos separam este álbum do 
último disco lançado pela banda e não 
posso continuar a falar deste novo sem 
antes recuar às memórias que tenho do 
Foreshadow e do Strange Desire. O ano de 
1998 foi um ano de excelentes edições 

nacionais. Começamos o ano com os 
Moonspell a lançar o fraturante 
Sin/Pecado, fraturante para alguns, 
porque para mim sempre foi, é e será um 
excelente álbum. Em abril temos os Desire 
com o fantástico EP Pentacrow e em maio 
temos duas excelentes edições, o Swallow 
dos Heavenwood e o Foreshadow dos 
Inhuman. 
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Privado de poder adquirir qualquer uma 
destas edições pela simples razão de não 
ter independência financeira para tal, foi 
graças à generosidade de colegas e amigos 
que pude ter acesso a toda esta música, 
sendo-me facilitada nessa modalidade tão 
comum dos anos 90, a gravação em 
cassete. E o que estes álbuns todos 
rodaram no meu walkman. 
 

 
 
O Foreshadow apanhou-me num dos 
Verões mais emblemáticos da minha vida. 
Tinha então acabado o ensino secundário 
e em setembro desse mesmo ano iniciaria 
a minha aventura no ensino superior. Foi 
nesse Verão que também começaram as 
primeiras experiências daquilo que mais 
tarde se viria a transformar nos Painted 
Black. E claro que todas as bandas 
mencionadas tiveram, de uma forma ou 
outra, a sua influência. 
 
Mas vamos falar de Inhuman. Aquele 
momento inicial do álbum Foreshadow, 

na canção Shadowy But Immortal é 
auspicioso. Motivador, diria. E é algo que 
os Inhuman já nos tinham habituado, 
porque é impossível ficar-se indiferente 
ao início do álbum Strange Desire. Aquela 
introdução da Without My Face é 
soberba. E tudo o que se segue nesse 
álbum é de uma espetacularidade ímpar. E 
o mesmo se sucedeu em Foreshadow. 
 

 
 
Foreshadow foi sem dúvida um álbum 
mais maduro, com uma musicalidade e 
uma sonoridade a par com o que outras 
bandas estrangeiras dentro deste mesmo 
género praticavam. Uma produção 
fantástica e sim, eu sei que foi mais um 
disco de uma banda portuguesa que teve 
um produtor estrangeiro, mas sobre esse 
assunto já correu muita tinta e eu prefiro 
falar da minha experiência pessoal. 
 
Música atrás de música, para algo que se 
pode descrever como gothic metal, que 
por princípio pode apelar a sentimentos 
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obscuros e depressivos, este álbum surtia 
um efeito motivador na minha pessoa, o 
que me ajudou bastante, quer nos meus 
primeiros esforços em tornar-me 
vocalista de uma banda, quer na 
companhia que me fez quando me tive de 
mudar-me da minha terra natal e passar a 
viver sozinho noutra terra para seguir os 
meus estudos académicos. É obviamente 
uma banda que guardo no coração. 
 
A história dos Inhuman claramente será 
mais bem contada pelos seus 
intervenientes e nem sequer vou tentar 
dar numa de historiador porque não me 
compete. No entanto posso dizer que 
fiquei triste com o desaparecimento da 
banda nos anos seguintes e por não ter 
havido continuidade depois da edição de 
um álbum tão bom. Mas hoje, passados 
estes anos todos, e tendo vivido e 
experimentado algo dos bastidores do que 
é ter uma banda, consigo compreender. 
 
Ali pelo meio, digamos 2008, tive a 
felicidade de ver Inhuman ao vivo. Sim, 10 
anos depois da edição de Foreshadow, os 
planetas e as estrelas alinharam-se e os 
Inhuman voltaram a reunir-se, creio eu 
com uma nova formação. Mas volto a 
reiterar que não sou historiador, logo não 
faço ideia como se procedeu esta reunião 
e quem eram os integrantes. 
 
O que sei é que os Inhuman estavam de 
volta e quis o destino que nessa altura eu 
estivesse a viver em Setúbal e a uns 
quilómetros do bar Man’s Ruin, na altura 

tinha esse nome. Assim que tive essa 
notícia comprei o bilhete e fiquei a esperar 
pela data com antecipação. 
 
Para mim foi um grande concerto. Há um 
vídeo pelo YouTube desse concerto, onde 
se vê a minha cabeça, ainda com cabelo na 
altura, a abanar mesmo lá à frente do 
palco, o que prova o meu entusiasmo. 
Nesse mesmo concerto tentei falar com o 
pessoal da banda, mas com a minha falta 
de jeito em interações pouco mais saiu do 
que um “Hey. Gosto muito do vosso 
trabalho.” Na verdade, não sou muito de 
impor a minha presença, logo também 
não quis estar a ser aquele gajo que cola e é 
aborrecido para os membros das bandas. 
O que importa é que tive a oportunidade 
de ver uma banda que gosto muito, ao 
vivo. Claro que este não foi o único 
concerto de Inhuman, mas se não fui a 
outros foi porque não tive essa 
oportunidade, senão teria ido. 
 

 
HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/ALBUM/0LY5NKBLFR

GTMGVNEZNHFH 

https://open.spotify.com/album/0lY5NKblFrGtMgvNEzNHfH


 
22 
 

E agora aqui estamos, com os Inhuman de 
regresso e com um novo álbum. E não vou 
fazer nenhuma crítica ao álbum porque 
não sou crítico de música. Deixo isso a 
quem compete. Mas deixo a minha 
humilde, mas sincera opinião. 
 
Estou satisfeitíssimo com o que ouvi 
porque do início ao fim ouvi aquilo que 
identifica Inhuman como Inhuman. Ouvi 
momentos que me transportaram até ao 
Strange Desire. Ouvi momentos que me 
transportaram até ao Foreshadow. Mas 
sobretudo ouvi um novo álbum, fresco e 

que traz continuidade ao seu legado. Mas 
o Contra é todo ele o seu próprio monstro. 
A composição está exemplar. A produção 
está limpinha. O artwork está fantástico. 
Todos os intervenientes neste disco estão 
de parabéns. E a mim só me compete dar 
os parabéns aos Inhuman por estarem de 
volta e agradecer-lhes pela música.  
 
Que esta porcaria da pandemia passe 
rápido para que haja mais uma 
oportunidade de os ver ao vivo e se 
possível, estar lá outra vez à frente like a 
fuckin’ fan boy. --- DL 
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Os Thrashwall foram uma das excelentes 
surpresas de 2020, com o álbum de estreia 
Thrashwall. 
 
VOLTEMOS ATRÁS NO TEMPO E FALEM UM 

POUCO DE COMO COMEÇOU A BANDA… 

 
GARRAS: Isto tudo começou por volta de 
2015 quando conheci o Gonçalo e 
tentámos juntar um pouco dos nossos 
gostos e vontades a nível musical, que 
neste caso é dentro do thrash metal. A 
partir daí começámos a recrutar pessoal da 
velha guarda. Eu já conhecia há algum 
tempo o Luís e o nosso antigo baixista, o 
Márcio, e a partir daí começámos a 
desenvolver aquilo que hoje são os 
Thrashwall. Tivemos algumas alterações 
na formação, neste caso tivemos um outro 
guitarrista connosco, mas que acabou por 
não permanecer. Com o passar deste 
tempo todo acabamos por fazer a proposta 
ao nosso amigo Nélson para entrar na 

banda e colmatar a necessidade que 
tínhamos de uma segunda guitarra. Para já 
temos o álbum, não estávamos de todo à 
espera desta aceitação e das críticas que 
têm sido em grande parte positivas. 
Estávamos à espera das negativas, como é 
obvio nada é perfeito, mas tem sido 
bastante bom para nós. Mas infelizmente 
não temos a possibilidade de apresentar 
este disco ao vivo, mas estamos aqui para 
manter o nosso trabalho e andar com isto 
para a frente. 
 

VOCÊS PRIMEIRO ASSINARAM PELA 
FIRECUM RECORDS OU ISSO SURGIU 

DEPOIS DO ÁLBUM JÁ ESTAR GRAVADO? 

 
G: Antes da gravação já tinha havido uma 
proposta por parte do Pedro da Firecum. 
Ele já me conhecia de uma banda que 
tinha estado e neste caso fez-me a 
proposta numa conversa. Aceitamos este 
desafio e está a ser bastante bom e a 
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editora está a ser uma grande ajuda. E 
esperamos que esta seja a rampa inicial 
para nos lançarmos para o resto do 
mundo, o que já está a acontecer. 
 

O ÁLBUM FOI GRAVADO NO VOSSO 
PRÓPRIO ESTÚDIO. COMO É QUE FOI O 
PROCESSO DE GRAVAÇÃO DO DISCO? 

 

 
 
G: Nós começamos o processo no final de 
2018. Fizemos vários testes aqui no nosso 
local de ensaio, tentando melhorar e 
aperfeiçoar da melhor forma possível 
aquilo que poderíamos fazer de forma a 
obter os melhores resultados. Estivemos 
nisto praticamente um ano e depois 
apanhamos esta era do Covid. Foi um 
pouco engraçado porque tivemos de fazer 
diversas sessões remotas, aprendemos a 
trabalhar remotamente. Mas foi um 
processo confortável, aqui ou em casa 
conseguíamos fazer as coisas à nossa 
medida e íamos mantendo sempre o 
contacto. Conseguimos chegar a um 
ponto de concordância de melhor 
performance e tivemos a ajuda de diversos 

amigos nossos nas gravações e não só. 
Aproveito para lhes agradecer por isso…  
 

VOCÊS SÃO UMA BANDA DE THRASH 
METAL PURO E DURO, PEGANDO NAS 

GRANDES INFLUÊNCIAS NORTE-
AMERICANAS E NÃO SÓ… 

 
Luís Rodrigues: As nossas músicas são 
músicas que já trazemos na bagagem há 
muitos anos e nós tentamos torná-las o 
mais aproximadas possível ao thrash 
antigo em vários pontos, juntando o que 
os elementos da banda mais gostam. 
Nestas músicas nós conseguimos 
misturar as coisas de maneira a que fique 
ao agrado de todos, porque assim mais 
facilmente será do agrado de quem vai 
ouvir. Está lá um pouco de tudo, a essência 
do próprio thrash está lá, e é isso que nós 
procuramos. 
 

SE A NÍVEL NACIONAL AS CRÍTICAS  
TÊM SIDO EXCELENTES, A NÍVEL 
INTERNACIONAL JÁ VOS CHEGOU  

ALGUMA REAÇÃO? 

 
G: Sim, estamos a ter boas críticas da 
América e de França. Nota-se que as 
pessoas estão a aderir e onde se nota mais 
é nas nossas redes sociais. Temos recebido 
algumas encomendas, e é sempre bom dar 
trabalho aos correios. Mesmo a nível de 
mensagens privadas e nas nossas páginas 
temos tido muita gente a contactar-nos, 
por exemplo do México e do Brasil. 
 

VOCÊS SÃO DE ÉVORA, UMA CIDADE  
QUE NÃO ASSOCIAMOS MUITO AO  
HEAVY METAL. COMO É A CENA  

MUSICAL AÍ NA ZONA?  
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Nélson Coelho: Sempre foi muito 
complicado e é sempre necessário ter 
muita persistência. Temos menos gente e 
os que gostam do estilo estão mais 
dispersos, o que dificulta muito as coisas. 
Às vezes consegue-se encontrar 
elementos para fazer coisas, mas vivem a 
cinquenta quilómetros uns dos outros e 
isso torna difícil coisas simples como 
marcar ensaios. Mas com um pouco de 
paciência consegue-se, e o Garras e o 
Gonçalo conseguiram começar a banda e 
felizmente chegamos onde estamos agora. 

TÃO CEDO NÃO VÃO PODER APRESENTAR 
O DISCO AO VIVO. NUNCA PENSARAM EM 

FAZER UM CONCERTO NESTA ALTURA, 
COM O PESSOAL SENTADO E 

DISTANCIADO? 

 
LR: Num concerto de Thrashwall o que 
me faz mais vibrar é ver a malta a mexer. E 
tocar para pessoal sentado e saber que as 
pessoas não estão a desfrutar e a usufruir 
da essência do que queremos transmitir 
para mim mais vale não tocar.  
 
Entrevista com Garras (bateria), Luís Rodrigues (voz) e Nélson 
Coelho (guitarra). 

 
 

 
Devido ao número significativo de singles e EPs de estreia de bandas nacionais lançados 
nos últimos meses, resolvemos dar-lhes voz, às bandas, para se apresentarem aqui na revista 
Lusitânia. Pedimos que respondessem a três perguntas: Quem são? Porquê agora? E o que 
esperam alcançar? O resultado aí está, nas páginas seguintes… 
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Fortuna é o meu projeto a solo. Após treze 
anos a viver em Inglaterra regressei a 
Portugal, o que implicou deixar de fazer 
parte da banda na qual tocava. Após algum 
tempo, comecei a compor em casa e a 
gravar, algo que nunca tinha feito sozinho 
e sem estar numa banda. Quando dei 
conta, tinha material suficiente para 
gravar um disco. Fiz uma seleção de todo o 
material que tinha, e como sou eu quem 
canta e toca praticamente todos os 
instrumentos, decidi avançar. Ainda que 
seja um projeto a solo, como disse, senti 
que queria uma composição mais 
completa e para isso convidei o Bruno 
Simão dos Teratron e dos Trash Candies, 
que toca bateria, e a Sofia Gomes, que toca 
violoncelo, e avancei para estúdio. 
 
Fortuna começou uns meses antes, mas 
parte dos temas foram gravados em 
estúdio durante a pandemia. Se por um 
lado vi como um momento estranho, uma 

vez que não havia perspetivas de 
apresentar o meu trabalho ao vivo, por 
outro, senti como sendo um momento tão 
bom como outro qualquer para lançar o 
meu trabalho. Quem sabe se estando as 
pessoas mais em casa não possam ouvir 
mais música e isso ser benéfico para todos. 
 
Sobretudo o sentir das pessoas. Ou seja, 
que oiçam e que, por mais clichê que isto 
possa parecer, que lhes faça sentir algo. 
Sinto que a arte tem esse papel, e do que 
me vale ser um grande pintor se só eu vejo 
os meus quadros? A arte é para ser 
espalhada e partilhada. Se a minha arte é 
musical e eu tenho músicas dentro de 
mim, quero colocá-las para fora, para o 
mundo. Se as pessoas gostarem, melhor. É 
sempre bom sermos reconhecidos pelo 
nosso trabalho e sentirmos que alguém se 
identifica e partilha o nosso gosto, e eu 
faço a música que gosto, por isso espero 
que outros possam gostar também. 
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Os Foxy Rocket são um grupo que não 
consegue ficar parado. Têm uma vontade 
gigante de fazer o mundo mexer com as 
suas canções, acreditam que a música 
pode falar bem alto. Os seus membros vão 
para além de o céu é o limite. Por isso 
embarcaram numa viagem espacial para 
espalhar a mensagem de que o Rock está 
bem vivo, e a emoção e honestidade que 
traz. 
 
A questão não foi começar em plena 
pandemia, mas sim começar apesar da 
mesma. Os Foxy Rocket tencionavam 
iniciar a sua descolagem em março ou 
abril de 2020, mas com todos os riscos e 
medidas restritivas implementadas, 
viram-se forçados a adiar os seus planos. 

Chegados a meados do terceiro trimestre 
deste ano decidiram unir forças para fazer 
frente a todas as barreiras e darem a 
conhecer a música para a qual tanto têm 
trabalhado, começando a espalhá-la, se 
não pelos palcos, por agora, pelo menos 
pelas plataformas digitais. 
 
A nossa missão é reavivar o conceito do 
Rock com uma abordagem moderna, 
ainda que inspirada nas sonoridades old 
school que marcam este género. 
Queremos trazê-lo de volta para o 
patamar central, com groove, emoção e 
rebeldia. Assim trazemos ao de cima toda 
a sua essência, atitude e genuinidade, que 
tanto apaixona os fãs deste estilo musical. 
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Somos quatro elementos que partilham 
paixão pelo Metal e pelo Caos. Edgar 
Alves nas vozes, Pedro Lourenço na 
guitarra, Eduardo Caturra no baixo e João 
Gama na bateria. 
 
Na realidade iniciamos as gravações deste 
primeiro single antes da quarentena. 
Quando os números acalmaram, 
decidimos voltar ao trabalho e aproveitar a 
oportunidade para tentar ter algum 
destaque dentro da habitual azáfama que é 
o mundo do Metal! 
 

Esperamos chegar às pessoas e começar a 
criar uma base de fãs e apreciadores, que 
nos permita fazer concertos e divulgar 
mais e melhor os nossos futuros trabalhos. 
 

 
HTTPS://YOUTU.BE/DA3SXAITZJ8 

 
  

https://youtu.be/da3sxaiTzj8
https://youtu.be/da3sxaiTzj8
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Os Lilith's Revenge são uma banda que 
mistura um pouco de Hard Rock e Metal, 
composta pela vocalista Paula Teles, os 
guitarristas Bruno Sousa e Paulo Silva, 
Edu Silva no baixo, e o baterista Joe Sousa. 
As influências vêm de bandas como 
Europe, HEAT, DIO, Metallica, entre 
outros. O nome, que em português 
significa A Vingança de Lilith, é uma 
referência à lenda de Lilith, a primeira 
mulher de Adão, na criação do Homem 
que se recusou a ser submissa, e foi então 
punida e condenada ao Inferno. 
 
Lilith's Revenge começam nesta altura, 
pois em junho deste ano, o guitarrista 
Paulo tornou-se aluno de canto da Paula. 
A Paula já há algum tempo tencionava 
começar um projeto de temas originais, e 
então propôs ao Paulo tornar-se 
guitarrista do projeto, e ele aceitou. Havia 
então ainda o lugar da guitarra solo, do 
baixo e da bateria para preencher, então o 

Paulo sugeriu juntar os seus colegas do seu 
projeto pessoal, Strings In Veins, que 
completaram assim a formação, 
mantendo a química que já vinha de 
alguns anos a tocar juntos. Embora a altura 
não seja a melhor, devido à pandemia, a 
mensagem que a banda pretende passar é 
intemporal. 
 
Com a nossa música procuramos 
sensibilizar e alertar para a desigualdade 
de género, para a violência física e 
psicológica que afeta, não só, mas em 
grande parte muitas mulheres. Queremos 
que a nossa música faça o ouvinte 
perceber que esse tema é, infelizmente, 
ainda muito comum, e muita gente sofre 
com isso. Procuramos que as nossas 
músicas sejam, de certa forma, 
sensibilizadoras, mas também 
terapêuticas para quem passou ou passa 
por tais situações, que sejam a força dessas 
pessoas. 
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Os Lisnyky são um encontro 
feliz em Lisboa de um 
português, um norte-
americano e um ucraniano, 
que se juntaram para musicar 
visões e paisagens, reais ou 
sonhadas, imagens sonoras 
para filmes imaginários.  
 
Porque a criação não é e não 
pode ser espartilhada por 
doenças e ameaças exógenas. 
Em todas as situações haverá 
sempre espaço para a 
criatividade e a pandemia, 

sendo uma questão a ser 
levada com seriedade, não 
pode obstaculizar a 
imaginação humana.  
 
Esperamos sobretudo 
expressar-nos, e com isso 
sentir que estamos vivos, que 
podemos sonhar, e fazer 
outros sonhar, relaxar, 
imaginar que mesmo sitiados, 
confinados a vida é sempre 
uma viagem sem destino 
certo. 
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Os Phase Transition são uma banda de 
metal progressivo do Porto. O grupo é 
composto pela Sofia Beco, na voz e 
violino, pelo Luís Dias na guitarra, pelo Zé 
Pereira no baixo e pelo Fernando Maia na 
bateria, todos estudantes na Universidade 
do Porto. 
 
O grupo começou a formar-se em 2018, 
quando o Luís e o Fernando estavam a 
estudar para um exame na biblioteca da 
Faculdade de Ciências e as suas t-shirts 
revelavam os mesmos gostos musicais. 
Após perceberem que eram ambos 
músicos, decidiram de imediato ir para 
uma sala de ensaios tocar covers de 
Metallica e Megadeth por diversão. Foram 
os Pernas de Pau por uns tempos, mas o 
objetivo ambicioso de aperfeiçoamento 
da técnica musical, levo-os aos Phase 
Transition. Em 2019, já com a Sofia no 
violino, o José Pereira no baixo e o Ricardo 
Martins na guitarra, tocaram no FMUP 

Music Fest, no Hard Club do Porto e no 
FCUPlugged, onde reinventaram grandes 
temas de metal substituindo a voz pelo 
violino. No final do ano, já sem o Ricardo, 
começámos a focar o nosso trabalho nos 
nossos originais, com o objetivo de gravar 
em 2020. Mesmo com a pandemia não 
baixámos os braços e continuámos a 
trabalhar, mantendo as datas pré-
definidas para gravação. 
 
O nosso objetivo para o Relatively 
Speaking foi criar música cimentada no 
metal progressivo, com toda a sua 
complexidade harmónica e rítmica, 
explorando novas sonoridades e 
instrumentos, conforme a própria música 
assim o peça. Procuramos servir a música 
como um todo maior do que cada um dos 
membros da banda, transmitindo 
sensações e emoções, tal como à música 
compete, sem nos limitarmos a compor só 
para um tipo de ouvintes. 
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Swamp Planet é uma banda de metal 
oriunda do Algarve. Foi a Neide, vocalista, 
que deu o primeiro passo e expôs as suas 
ideias aos restantes músicos a fim de nos 
juntarmos para fazermos algo novo. 
Surgem então os Swamp Planet e o 
primeiro single, Unleash the Queen. 
Atualmente estamos a trabalhar na 
composição no nosso primeiro EP que 
está previsto para o ano de 2021.  
 
Nós músicos que não vivemos dos 
originais temos outros trabalhamos e 
responsabilidades fora da música, o que 

consequentemente acaba por afetar de 
alguma maneira o ritmo de trabalho em 
originais. Decidimos então aproveitar ao 
máximo estes tempos estranhos em que 
vivemos para começar a compor música 
com conteúdo e que fosse igualmente 
gratificante para nós tanto a nível pessoal 
como profissional.  
 
O mundo. Temos mensagens para 
entregar e é o que queremos alcançar; 
fazer chegar a nossa música ao maior 
número de pessoas. 
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Os WinterMoonShade são três 
personalidades que se juntaram para 
fundir uma mística musical ao encontro 
da imaginação individual: Haze traduz as 
formas divagam na fantasia e devaneios 
característicos do nevoeiro; Fenrir 
representa a força e intuição destemidas; 
e Zefir simboliza a libertação e vivacidade 
reverdecidas. 
 
No início de 2020 começámos a compor 
com o objetivo de realizar um álbum neste 
mesmo ano e iniciar posteriormente as 
apresentações do mesmo em concertos ao 
vivo. Toda esta situação atual iniciou-se 
atravessando os nossos planos para com as 
atuações ao vivo, embora a primeira etapa 

de gravar e lançar o nosso primeiro álbum 
tenha sido concluída. 
 
Com o álbum de estreia editado e com a 
situação global que todos nós 
atravessamos, estamos focados em 
compor novos temas a incluir no próximo 
lançamento, a pretender nos preparar para 
quando toda esta nuvem passar, estarmos 
aptos para fazer bons concertos ao vivo. 
Até avistarmos esses melhores dias, o 
trabalho criativo vai ser desenvolvido 
através de novos vídeos para melhor 
divulgar o trabalho até agora realizado, 
assim como a gravação das novas músicas 
que estão a surgir. 
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AMADORES E PROFISSIONAIS: DUAS FACES DE UMA MESMA MOEDA? 

 
Como tende a suceder a propósito de 
muitas e diversas realidades, as fronteiras 
aparentemente absolutas entre diferentes 
categorias de classificação e percepção, 
podem ser confusas e discutíveis. Em 
primeiro lugar porque as distinções são 
sempre contingentes (no sentido em que 
são o produto de significados humanos 
que variam em função das circunstâncias 
e das condições dos contextos históricos 
que os forjam e possibilitam), e, em 
segundo lugar, porque as linhas de 
separação acabam, na prática, por ser 
sempre muito mais porosas e ambíguas do 
que gostamos de acreditar. Assim 
acontece com os entendimentos 
diferenciados que imputamos às ideias 
que recobrem o significado de amador e 
de profissional, na medida em que não são 
raras as ocasiões em que os planos se 
podem confundir, o que nos faz hesitar 
relativamente ao modo mais “acertado” de 
interpretar cada uma destas categorias. 
Vejamos como essas zonas cinzentas se 
fazem notar com crescente evidência no 
circuito musical, principalmente se nos 
centrarmos nos domínios mais 
subterrâneos e, por isso mesmo, menos 
instalados no conforto (hoje mais 
precário, é certo) da indústria musical 
mainstream. 
 
Relativamente à primeira ordem de 
razões, as distinções são realmente 

contingentes dado que o sentido genérico 
que hoje atribuímos à ideia de amador está 
consideravelmente afastado do sentido 
positivo de outras épocas. Até ao século 
XIX ainda predominava uma concepção 
virtuosa do amadorismo, nomeadamente 
em áreas “insuspeitas” como a ciência 
(antes, portanto, da sua instituciona-
lização académica), ao ponto de alguns 
dos seus avanços significativos 
resultarem, justamente, de formas de 
empenhamento abnegado levadas a cabo, 
por exemplo, por alguns distintos 
cavalheiros vitorianos. Um desses casos, 
mas não certamente o único, refere-se a 
Charles Darwin que enquanto jovem 
naturalista se empenhou em investigar 
materiais geológicos e em acumular 
colecções de artefactos naturais no 
decurso da sua longa e bem financiada 
viagem de quase cinco anos no famoso 
Beagle, jornada essa que constituiu uma 
excelente oportunidade para recolher e 
aprofundar importantes observações 
amplamente motivadas pelo genuíno 
gosto e interesse em contribuir (como um 
fim em si próprio) para o aprofunda-
mento de futuras investigações científicas 
que, como se sabe, haveriam de se revelar 
verdadeiramente revolucionárias na 
história do pensamento. 
 
Todavia, e em claro contraste com este 
entendimento, sabemos que actualmente 
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o estatuto de profissional é fortemente 
marcado por um conjunto de noções que 
o fazem equivaler a um ideal de prestígio, 
de reputação e de credibilidade. Nesse 
sentido, e apesar de o campo musical não 
traduzir necessariamente a existência de 
uma comunidade auto-regulada e 
formalmente institucionalizada, a 
verdade é que o domínio de competências 
específicas numa lógica de dedicação 
exclusiva, consistente e orientada para um 
nível de elevado desempenho em 
processos de uma almejada excelência 
constitui um ideal bastante valorizado e 
um traço distintivo de um profissional. Já 
por contraposição, a ideia de amador 
(mesmo com alguma bondade romântica 
associada às formas desinteressadas de 
ganhos materiais) acaba por remeter para 
formas difusas de competência que valem, 
acima de tudo, pela dedicação e pelo 
carácter mais descomprometido dos 
interesses e motivações subjectivas. 
 

 
© Tim Toomey (Unsplash) 

 
No que diz respeito à segunda ordem de 
razões, ou seja, a porosidade entre 
diferenças aparentemente absolutas, há 
um número crescente de sobreposições e 

ambiguidades que nos fazem questionar 
onde é que está a linha divisória entre 
amadores e profissionais. E isto porque 
nos tempos voláteis que correm, a 
edificação (ou pelo menos a tentativa) de 
uma carreira musical, neste caso no 
espectro do rock e do metal, exige uma 
variedade caleidoscópica de intervenções, 
conhecimentos e competências para que a 
mesma possa ser desenvolvida de um 
modo autónomo e minimamente viável. É 
uma situação que contrasta com um 
passado não muito distante (pelo menos 
até ao fim da década de 90) em que a 
pujança da indústria musical tornava 
normal a existência de todo uma ampla 
infra-estrutura profissionalizada que 
estando a montante do trabalho artístico, 
tornava possível que os artistas se 
focassem exclusivamente no seu trabalho 
criativo ou de execução técnica. 
Beneficiavam, assim, de um suporte que 
os dispensava de se imiscuírem nos vastos 
mundos daquilo que torna possível um 
trabalho discográfico existir e uma 
carreira musical desenvolver-se de forma 
sustentável e tão duradoura quanto 
possível. Aspectos práticos, mas 
obviamente fundamentais, que vão desde 
a gravação e produção dos trabalhos, 
passando pelo artwork, pela promoção 
(abrangendo coisas tão diversas como 
sessões fotográficas, telediscos, 
estabelecimento de redes de divulgação 
em media especializados, entrevistas, 
etc.), agenciamento de concertos, de 
digressões, distribuição comercial dos 
trabalhos discográficos, etc., “sempre” se 
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constituíram como a base de suporte para 
que o trabalho artístico se tornasse uma 
realidade concreta e bem alicerçada. 
 

 
© Sincerely Media (Unsplash) 

 
Está, portanto, bem de ver que esse 
mundo praticamente já não existe. Na 
melhor das hipóteses, subsistem alguns 
resquícios do mesmo, mas agora 
circunscritos a alguns artistas que têm 
visibilidade e procura a uma escala global. 
Ou seja, artistas cuja rentabilidade 
permite, e justifica, um nível de 
investimento consistente. Pelo menos o 
necessário para que seja possível existir 
toda uma vasta rede de intervenientes que, 
beneficiando dos conhecimentos 
especializados, dos recursos técnicos 
específicos e das redes próprias, podem 
desenvolver um trabalho de suporte 
profissional. Para os que, em 
contrapartida, não estão nesse olimpo 
cada vez mais remoto e quimérico, a 
realidade com que se confrontam é bem 
diferente. O que se lhes afigura (mesmo 
para os que enquanto músicos são 
profissionais) é um novo mundo que os 
desafia a desdobrarem-se, de forma 
adaptativa, criativa e efectivamente 

amadora, por múltiplas tarefas para as 
quais não dispõem do conhecimento ou 
das melhores condições e recursos. É uma 
situação interessante e paradoxal porque, 
na prática, acabam por se esbater algumas 
diferenças fundamentais entre 
profissionais e amadores. Os próprios 
profissionais, designadamente os 
músicos, passam a confrontar-se com o 
estatuto de amadores, pois precisam de 
dominar várias valências e de ser várias 
coisas ao mesmo tempo. Coisas essas que 
não eram comuns de serem assumidas 
como intrínsecas ao trabalho de músico. 
Nesta medida, podemos considerar (sem 
qualquer sentido depreciativo) que o 
amadorismo ganhou uma nova expressão 
e impacto, ao ponto de todos os que estão 
no mundo musical precisarem de o ser 
(em graus variáveis, claro) para 
garantirem alguns resultados consistentes 
nas muitas vertentes associadas ao 
desenvolvimento do trabalho artístico. 
Claro que beneficiando das possibilidades 
das tecnologias (que, sem dúvida, 
contribuíram para democratizar os 
processos), existem agora outras 
possibilidades de liberdade, de controlo e 
de autonomia que são estimulantes, pelo 
que isto não configura algo de 
necessariamente negativo. Mas sem 
dúvida, também, que essas possibilidades 
coexistem mais intimamente com os 
constrangimentos de quem vai 
construindo o seu percurso por intuição, 
pela sua criatividade, ou pela persistência 
dos avanços alcançados empiricamente 
(ou seja, por tentativa e erro). A questão 
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que se coloca é, então, esta: como 
sobreviver, com sucesso, num mundo que 
parece estar paradoxalmente cada vez 
mais saturado de amadores? Estaremos 
nós a assistir ao aparecimento de 
Profissionais em amadorismo? Como em 

tudo, há vantagens e desvantagens, e como 
sempre, também, a realidade está em 
aberto. --- HR 
 
Nota da redação: texto escrito segundo o antigo acordo 
ortográfico. 

 
 

BREVES REFLEXÕES SOBRE DISCOS 

 
Eis-nos então chegados a esta quarta 
reflexão sobre discos com a esperança de 
que todos os que são consumidores desta 
revista se encontrem bem e com saúde. 
Decidi começar isto com esta pequena 
introdução, pois os discos que serão alvo 
de análise neste espaço na edição deste 
mês continham eles, na minha visão, uma 
mensagem de esperança e otimismo que 
na época do seu lançamento faziam todo o 
sentido e que deveriam ter tido um maior 
impacto e também importância num 
panorama musical que se via finalmente 
livre das amarras opressoras de décadas. 
Escrevemos sobre músicos e projetos já 
mencionados em números anteriores 
desta vossa revista, abordamos novamente 
o trabalho de José Cid e o seu Quarteto 1111 
e Júlio Pereira. 
 
Editados ambos no mesmo ano e já sob a 
égide de um novo regime político, existe 
quem tenha a ousadia de considerar estas 
duas obras como as verdadeiras bandas 
sonoras dos tempos novos que se viviam 
na altura a nível social. Consideráveis 
representantes de uma indiscipline 

criativa em termos musicais anos antes, 
tanto Cid como Pereira ficam, através 
destes discos, ligados a um período onde o 
idealismo e o ativismo cultural atinge 
níveis de grande interesse.  
 

 
 
Gravado em 74 e editado via Decca em 75, 
Onde, Quando, Como, Porquê Cantamos 
Pessoas Vivas - Obra Ensaio De José Cid, 
do Quarteto 1111 é para os meus ouvidos 
um dos mais belos momentos 
imortalizados em disco da história da 
música rock nacional. Dividido em duas 
longas faixas com mais de dez minutos 
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contém todos os atributos criativos em 
termos musicais que fazem de Cid das 
mais emblemáticas figuras da cena 
musical portuguesa. São escutados aqui 
elementos de música rock, psicadélica, 
progressiva, popular e até uma leve 
abordagem daquilo a que se poderá 
chamar de algum heavy metal. Um pouco 
à imagem da musicalidade e criatividade 
apresentada por uns King Crimson, por 
exemplo, no início da década de 70. Com 
letras de Cid e José Jorge Letria este disco 
carrega em si forte mensagem de crença 
na vinda de tempos melhores e perspetivas 
de futuro, enfim e em resumo, toca-se e 
canta-se aqui sobre os efeitos da liberdade 
com esplendor e vivacidade. Infelizmente, 
com pouca promoção, as vendas foram 
escassas tornando-se raridade de tal forma 
que, desta obra pouco se falará no futuro, 
ficando assim votada a uma obscuridade e 
incompreensão por parte do público e 
imprensa em geral. Até que em tempos 
recentes, finalmente, foi alvo de uma 
reedição em CD o que permitirá a sua 
descoberta e apreço por parte de novas 
gerações de ouvintes. Será um dos últimos 
suspiros da genialidade musical de Cid 
que a seguir a este trabalho edita uns 
quantos singles, com especial destaque 
para, Vida... Sons do Quotidiano e o hoje 
em dia cotadíssimo álbum 10.000 Anos 
Depois Entre Vénus e Marte, que apesar 
de serem propostas musicais válidas e 
acima da média no nosso panorama, 
deixam na minha opinião, algo a desejar 
em relação à criatividade deste trabalho. 
Depois destas edições, Cid concorre ao 

festival da canção, ganha e embarca numa 
carreira musical errante, talvez um pouco 
à imagem dos seus ídolos, o que faz com 
que não lhe seja reconhecida, 
infelizmente, toda a sua importância e 
contribuição na história da música 
nacional. Como as palavras do próprio 
assim o demonstram ao dizer que 
musicalmente um dia acorda campino e 
no outro acorda astronauta. Elucidativo, 
sem dúvida. 
 

 
 
Também editado em 75, mas via Orfeu e 
Arnaldo Trindade, Bota Fora de Júlio 
Pereira e Carlos Cavalheiro é um disco 
marcante., não só pela fusão de contornos 
musicais rock, psicadélico, progressivo e 
tradicional, mas também pela forte 
mensagem de conteúdo intervencionista, 
político e de carácter revolucionário. 
Curiosamente, não foi lançado com o 
nome Xarhanga apenas por embaraço dos 
músicos em relação à designação do 
projeto. O que não deixa de causar alguma 
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estranheza, pois, já o single de 73, The 
Great Goat, continha forte mensagem 
contra o sistema. A história acabou por 
reparar este facto com a reedição recente 
deste trabalho em CD adicionando o 
nome da banda à capa original. Com letras 
de alguns dos populares cantautores, com 
os quais a carreira de Pereira já se havia 
cruzado, e escritores de intervenção da 
altura como Fausto, Sérgio Godinho, José 
Mário Branco e Manuel Alegre, e com 
uma musicalidade a atingir momentos de 
grandeza, Bota Fora é sem dúvida alguma, 
dos registos sonoros mais abrasivos de 
toda a discografia de Pereira, ajudado aqui 
por uma prestação vocal de excelência de 
Cavalheiro. Um disco irrepetível em 
termos de estética e de valor histórico 
inquestionável. Este será, no entanto, o 
último disco de Júlio Pereira em que se 
encontrará todo o seu experimentalismo e 
criatividade dentro de uma sonoridade e 

universo totalmente rock. Apesar do 
sucessor deste disco, o ambicioso pela 
quantidade de pessoas envolvida na obra, 
variedade de géneros musicais e conceito, 
Fernandinho Vai-me Ao Vinho, conter 
ainda momentos e espaços algo similar a 
uma ópera rock, e uma das melhores 
canções da música portuguesa de sempre, 
o tema Quando o Medo é Confessado, 
veremos o músico afastar-se cada vez mais 
deste território. Acabaria por o abandonar 
por completo e estabelecer em definitivo 
uma sólida carreira, com constantes 
edições de qualidade e algumas bastante 
significativas, nos domínios da música 
tradicional e no uso de instrumentos 
tradicionais, o que lhe tem granjeado 
popularidade e prémios ao longo dos 
tempos e acima de qualquer suspeita. Até 
à próxima. Bem hajam. --- JB 
 

 

 

 
 
Nesta era de globalização total aliaram-se, 
sob o signo da música, dois portugueses e 

um polaco, na Lisboa do Séc. XXI, cidade 
eterna, histórica e aberta ao mundo. 
Assim nasceram os Stones of Babylon que 
iniciaram a sua senda no último trimestre 
de 2017, tendo dessas pedradas iniciais 
sido esculpido o primeiro EP/Demo de 
2018, In Portuguese We Say Padrada. 
 
O trio formado por Pawel na guitarra, 
Branco na bateria e Medeiros no baixo, 
continuaram a apurar a sua musicalidade e 
essa massa sónica veio a culminar num 
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segundo trabalho gravado durante o ano 
de 2019 e que surgiu ainda no fechar do 
pano de 2020 na forma do LP de estreia 
denominado Hanging Gardens sob a 
égide da editora Raging Planet. 
 
Fruto de uma mudança de line-up por 
circunstâncias da vida pessoal, Pawel foi, 
entretanto, substituído por Rui Belchior 
na guitarra, mas o conceito e as ideias 
permaneceram imutáveis, mimetizando 
as pedras da babilónia que lograram 
permanecer vivas até aos nossos dias e 
com miríades de histórias por contar. 
 
Já em 2020, novamente por contingências 
da vida pessoal, Rui Belchior deixou as 
pedras da babilónia e deu lugar a 
Alexandre Mendes que agora é o homem 
das seis cordas, efeitos e muito riffage dos 
Stones Of Babylon, sendo que para 2021 é 
provável que surjam novidades. 
 
Com referências ao passado distante, 
entre o que perdurou nas areias do tempo, 
nas pedras da memória e no imaginário do 
que poderia ter sido, os Stones Of Babylon 
apresentam no seu primeiro LP cinco 
novas esculturas instrumentais, entre 
texturas arenosas, atmosféricas, numa 
envolvente de mantras sónicos que 
invocam melodias do próximo oriente 
com influências do psicadelismo mais 
pesado e doom ocidental, onde a sua 
própria originalidade se funde com as 
inevitáveis influências de megálitos 
musicais como os Black Sabbath, os OM, 
os Sleep, entre outros. 

Sem necessidade de cintos de segurança 
basta ouvir e viajar! 
 

 
 
Tudo começou no ano de 1997, quando o 
vocalista e baixista Jó decidiu sair da sua 
banda anterior e começar um novo 
projeto. Novas e velhas ideias começaram 
a ser trabalhadas, mas só em em 1999 
vieram os ensaios regulares e os primeiros 
concertos. Em 2000 foi editada uma 
demotape com o título The Human 
Masquerade e em 2004 foi gravado o 
primeiro álbum, Enter The Mighty 
Theriomorphic, que só viria a ser editado 
em 2005. Em 2008 gravam e editam o 
segundo álbum, The Beast Brigade. Em 
2010 gravam o tema Outra Rodada, dos 
Mata Ratos, para um disco de tributo aos 
28 anos da banda, com o título Covers, Cu 
& Mamas, O Tributo Ideal. 
 
Ao longo dos anos, houve várias 
mudanças de membros, o que acabou por 
fazer com que se cruzassem diferentes 
influências e gostos musicais e se perdesse 
um pouco o rumo inicial, que dava ao som 
dos Theriomorphic uma identidade 
muito própria. Em 2012, após novas 
mudanças, e sem haver condições de 
trabalhar num novo disco, tornou-se 
evidente que seria necessário repensar o 
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caminho que a banda vinha seguindo e 
fazer algumas alterações mais profundas, 
o que levou a que se entrasse numa espécie 
de hibernação, para refrescar as ideias e 
recuperar alguma motivação que se vinha 
perdendo. 
 
A única exceção foram 3 concertos em 
setembro de 2013, como forma de mostrar 
que a banda ainda estava viva, 
apresentando um tema novo, e apenas em 
2015 voltaram os concertos mais regulares, 
tendo como tema o décimo aniversário da 
edição do primeiro álbum, com os 
alinhamentos a incluírem todos os temas 
deste disco. Em 2016 gravam mais um 
tema para um disco de tributo, desta vez 
aos Simbiose, com Metal não é Fascismo. 
Em 2018, é editado um EP com 4 temas 
intercalados com curtas peças mais 
instrumentais, para acrescentar alguma 
diversidade à sonoridade habitual, 
intitulado Of Fire and Light. 
 
No início de 2020 há mais uma renovação 
na formação e, atualmente, a equipa que 
está a trabalhar em temas para um 
próximo registo, é constituída por Jó na 
voz e no baixo, João Miguel na guitarra, 
Daniel Torgal na bateria e João Silvério na 
guitarra. 
 

 
ESTE ESPAÇO É TEU 

manda a biografia e o 
logotipo da tua banda para 

REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 
 

 
 
Os Tones of Rock são uma banda Glam 
Metal & Hard Rock formada em 2009 
com Francis Venus na voz, Danny Shred 
na guitarra, Jonny Roxxx na bateria e 
Katty Kiss no baixo. No ano 2010 
começam a subir aos palcos, na mesma 
altura em que lançam a música She's 
Talking. 
 
Afirmando-se como uma das bandas 
representantes do New Wave of Glam 
Metal em Portugal, os Tones of Rock cedo 
demonstraram a sua posição, acentuada 
por músicas como Hot Tiger, Love Desire, 
e posteriormente Glam Robot, já com 
Rick Madison no baixo em 2011. 
 
Destacados pela extravagância e 
personalidade, os Tones of Rock 
cresceram inspirados pelo conceito de 
Sex, Leggings & Rock 'n' Roll. Após 
dezenas de concertos de norte a sul de 
Portugal, a banda lança o seu álbum de 
estreia, Glamourized, em 2015. 
 
Em meados de 2016, Jonny Roxxx deixa a 
banda e os Tones of Rock apresentam o 
novo baterista Dylan Krash. Com uma 
nova formação e uma imagem renovada, a 

mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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banda regressa aos palcos e começa a 
trabalhar em novo material. Lutando 
contra as adversidades provocadas pela 
pandemia, a banda apresenta um novo 

hino ao hair metal Milfshake. Este é o 
primeiro single daquele que, em 2020, 
será o sucessor de Glamourized. 
 

 
 

 
 

Acompanha o Rock e o Metal Português em 
REVISTALUSITANIA.PT/CATEGORY/CURTAS 

 
 

 
 

 

 

DAEMONARCH – Hermeticum 
Black Metal, álbum, reedição, CD + Digital + K7 + Vinil, 9 faixas 
Alma Mater Records 
 

 

GRIEVANCE – Nos Olhos da Coruja 
Black Metal, álbum, CD + Digital, 8 faixas 
War Productions 
 

 

GRINDEAD – Virus Session 
Death Grind, álbum live, CD + Digital, 10 faixas, 29:52 
Larvae Records 
 

 

PHASE TRANSITION – Relatively Speaking 
Progressive Metal, EP, CD 
Edição de Autor 
 

 

SKINNING – Homicidal Experimentations 
Death Metal, álbum, CD + Digital, 9 faixas, 32:52 
Larvae Records / Nightfear Records 
 

 

TONES OF ROCK – Bansaw Mansion 
Hard Rock, álbum, CD + Digital 
Edição de Autor 

http://revistalusitania.pt/category/curtas
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UNFLESHED– Twisted Path to Mutilation 
Death Metal, álbum, CD + Digital, 12 faixas, 55:02 
Larvae Records 
 

 

VARIOUS ARTISTS – Shredding Extravaganza 
Guitar Players, compilation, CD + Digital, 17 faixas, 78:41 
Larvae Records 
 

 

WATERLAND – Freedom 
Power Metal, álbum, Digital, 10 faixas 
Edição de Autor 
 

 

WINTERMOONSHADE – WinterMoonShade 
Black Metal, álbum, CD + Digital, 9 faixas, 32min. 
Black Spark Records 

  
 

 

1 20:30 Amor Electro @ Super Bock Arena, Pavilhão Rosa Mota, Porto 

4 22:00 Redlizzard @ Cine Incrível, Almada 

5 15:00 Mechanica Sundown + Summon + Konad + 53A @ Hammer Smashed 
Fest 1 1/2, Online 

7 21:00 The Gift @ Campo Pequeno, Lisboa 

12 20:30 Xutos & Pontapés @ Super Bock Arena, Pavilhão Rosa Mota, Porto 

17 20:30 Moonspell @ Super Bock Arena, Pavilhão Rosa Mota, Porto 

18 21:00 Rui Veloso @ Campo Pequeno, Lisboa 

26 21:30 UHF @ Casa da Música, Porto 
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