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EDI TO R I AL  
 
O tema de capa deste número da Lusitânia 
é O Imaginário Lusitano e quisemos saber 
quem são as musas inspiradoras dos 
nossos letristas. Temos três colaboradores 
novos, o António Rodrigues, a Joana 
Nogueira e Ricardo Azevedo, sejam muito 
bem-vindos; para além do nosso já 
habitual Nuno C. Lopes. 
 

Entretanto, fruto da entrevista ao Mário 
Lino sobre o novo Museu do Heavy Metal 
Açoriano, contamos com uma rubrica 
nova, o Especial: Açores, razão também 
pela qual a habitual rubrica das Bandas em 
Destaque sairá apenas no próximo 
número. 
 

Temos ainda as nossas colunas, Exórdios 
de Hélder Raposo e Perdidos no Sótão de 
José Bonito, os lançamentos deste mês e a 
nossa agenda, cada vez mais pequena. 
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BLO Q UEIO  CR I AT I VO  
 

 
 
Recosto-me na cadeira e deixo a cabeça 
cair para trás num movimento suave, 
elevando ligeiramente o queixo. Os meus 

braços repousam sobre os braços da 
cadeira e eu fecho os olhos. Inspiro fundo, 
uma e outra vez, sempre em movimentos 
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pausados, na esperança que o 
posicionamento do corpo se alinhe com os 
astros e que o peito, enchendo-se de ar, 
bombeie doses generosas de inspiração e 
as faça chegar ao cérebro e tocar o coração. 
Entre mim e a folha de papel há nesta 
noite um vazio de ideias que não consigo 
preencher a tinta de esferográfica e os 
minutos vão passando como um comboio 
impetuoso e veloz, deixando atrás de si um 
rasto de ansiedade que fui aprendendo a 
reconhecer como inimigo da escrita de 
canções. De alguma forma, estranho e 
recuso a presença desta sombra escura já 
que o cenário parece bastante apropriado 
à ocasião e aos afazeres da poesia. O 
caderno dos apontamentos e 
desapontamentos, aquele de capa negra 
que tanto gosto, está a postos em cima da 
secretária. O silêncio das horas tardias, 
esse elixir da eterna concentração, 
também está por aqui e faz-se 
acompanhar pela estética da escuridão da 
noite, onde uma luz morna e tímida de um 
candeeiro de pé aclara o espaço da escrita. 
Sublinhe-se, apenas com a luminosidade 
suficiente para iluminar as folhas do 
caderno e para afagar a alma do escriba 
com aquela lâmpada de tons quentes. 
Demasiada luz encandeia a razão e a 
emoção. Mas aparentemente a coisa não 
se dá. Os pensamentos bloqueiam à boca 
de cena e desaparecem atrás de uma 
pesada cortina púrpura de veludo por 
entre pensamentos difusos e pouco 
orientados para a escrita de canções, como 
aquela que prometi entregar amanhã aos 

outros elementos da banda, mas que - 
raios! - teima em não arrancar. Sempre me 
ensinaram que não há mal em pedir ajuda 
em momentos difíceis. Incontáveis 
pobres diabos encontraram na súplica a 
tábua de salvação para a hora mais negra e 
com o tempo eu aprendi também a 
esculpir as minhas próprias tábuas e a 
encontrar os meus semi-deuses, aqueles 
que me possam guiar pelo deserto da 
desinspiração. Para esta noite pedirei a 
intervenção de uma semi-deusa. Polly 
Jean. Como em tantas outras noites é a ela 
a quem acorrerei. Aos seus discos, às suas 
canções. Beberei da distorção e da 
rouquidão dos amores complexos e tantas 
vezes sofridos, essa fonte eterna onde se 
hidratam poetas e fazedores de canções. 
Tenho por certo que a beleza é feita de 
contrastes, das diferentes texturas no 
palato e da conjugação do sagrado com o 
profano. Da perda enquanto génese da 
riqueza do espírito. Da aspereza da voz 
que reverbera em corpos frágeis e da força 
arrebatora que emana das almas sensíveis. 
É no âmago dessa beleza imperfeita e 
infinita que melhor encontro aquilo que 
importa ser dito, ser escrito, ser cantado. E 
nesta noite, como em tantas outras noites, 
essa inspiração tem um nome. Polly Jean. 
Polly Jean Harvey. Toca Polly Jean, toca 
para mim. --- RA 
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SER  G RO UP I E  OU 

O  Q UE A  MÚS I CA  NO S  DÁ  
 

 
 
Não sou muito velha, mas já vivi algumas 
coisas. Até agora percebi que os nossos 
gostos mudam enquanto crescemos e essa 
mudança depende de muitos fatores: 
família, amigos, sítios onde estamos, 
momentos, entre outros. A música talvez 
seja o melhor desses exemplos. Nunca 
gostei dela. Conhecia uma música. Uma 
com quem toda a sociedade gozava e dizia 
que não gostava. Não me permiti conhecê-
la, assumi que se a maioria não gostava, eu 
também não gostaria. É aquela parte 
pouco inteligente, daquela idade que de 
forma bonita apelidamos de complexa. 
 
Houve um dia em que um amigo trouxe 
um CD dela e pôs a tocar em minha casa. 
Foi obviamente gozado e alvo de críticas, 
até que me perguntou simplesmente: “já 
ouviste”? Parei e ouvi. Fez-me sentido. Na 

altura não tanto a música ou a voz, mas as 
letras. Os poemas. Nessa noite houve um 
concerto na Fábrica da Pólvora em Oeiras 
e fomos, só porque sim. A noite estava 
quente, era verão, uma lua enorme, sem 
vento e foi intimista. Dei por mim a ir 
procurar a página para ir ler os versos de 
algumas músicas que conheci naquela 
noite. Apeteceu-me voltar a concertos 
dela, com aqueles poemas e aquela 
sensação de pertença, e inscrevi-me no 
clube de fãs para ter acesso a datas e locais. 
Depois disso as coisas aconteceram a um 
ritmo frenético. Conhecia uma das fãs 
que conhecia dois ou três que conheciam 
mais quatro, e de repente conheci pessoas 
com quem tinha imensas coisas em 
comum, com quem me divertia e que 
gostavam de ouvir Mafalda Veiga. 
 
A Mafalda trouxe-me amigos que tenho 
até hoje como muito presentes, conheci 
Portugal em concertos, fugas aos fins-de-
semana e férias, fui apresentada a pessoas 
incríveis e assisti ao crescimento dela 
como artista. Ganhou chão, ganhou 
experiência e permitiu-se experimentar 
melodias novas, novos arranjos, novos 
formatos. Vi como foi convidando 
músicos nacionais reconhecidos, que sem 
hesitar lhe diziam que sim, e alinhavam 
em duetos, em concertos, em projetos; 
assisti à forma como aceitou sempre 
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propostas, críticas, sugestões, e como isso 
a fazia maior, mais confiante e mais livre. 
 
Hoje já não tenho vida para a seguir, para 
ficar nos copos depois dos concertos, para 
invadir camarins e ficar a namorar as 
paredes assinadas do lado dos artistas dos 

coliseus. Não me interessa se gostam ou 
quem gosta. Voltar às músicas dela é voltar 
a momentos únicos da minha vida que só 
existem porque me permiti ouvir. Essa vai 
ser sempre a magia da música, seja ela qual 
for! 
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I NSP I RAÇÃO :  V I DA  
 

 
© NEOSiAM 

 

Tudo na vida requer inspiração, a partir do 
momento em que, como seres humanos, 
abrimos os olhos; há todo um manancial 
de desafios a que somos sujeitos e outros a 
que nos sujeitamos. Tudo isso é o que 
chamamos de vida. Além de sermos seres 
pensantes somos, ao mesmo tempo, feitos 
de memórias. Memórias essas que podem 
ser boas ou más, com momentos mais ou 
menos dolorosos, afinal, como dizia 
Nietzsche, “é preciso muito caos interior 
para parir uma estrela que dança”. 
 
Quando se fala em musas inspiradoras 
podemos facilmente lembrar o lado 
romântico, e todos os seus exemplos, 

desde John Lennon a Sonny and Cher, 
mas, tal como na vida, nem só de caviar 
vive o homem e, por isso mesmo há o 
outro lado. Olhemos para o sofrimento de 
Kurt Cobain ou para as confissões de Amy 
Winehouse. Há tanto naquelas letras, 
tanto de cada um deles que tocaram, à sua 
maneira milhares de pessoas, expondo 
assim os seus amores, os seus dissabores, 
as suas angústias em momentos que 
atingiam um efeito catártico, quer neles 
como em quem os escutava. 
 
Para se escrever uma letra, imagino que 
seja o ato mais isolado, ou por vezes sem o 
ser, que um letrista pode ter, seja a 
exposição a que se deixa sujeitar, seja o 
grito que não quer calar. É o despir de algo 
que vem de algum sítio que, por vezes, 
nem o autor sabe de onde vem. São 
memórias. Quanta dor pode uma musa 
trazer numa só inspiração? 
 
Há um qualquer lado Shakesperiano nas 
M(ed)usas Inspiradoras. A tragédia e a 
comédia! E, claro, a dose suficiente de 
sofrimento para provocar um espasmo 
que tornará numa letra, num texto, numa 
pintura; e cujos tentáculos se fazem sentir 
em todo o corpo, em toda a memória, num 
espasmo com a força tinta em papel, 
escrita com o sangue nas mãos, como se 
toda a dor do mundo ali estivesse, naquela 
caneta. --- NCL 
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AS  MUSAS  I NSP I RADO RAS  
 
No âmbito do imaginário Lusitano, 
perguntámos a oito autores e letristas 
quais as suas musas inspiradoras. Em 
quem ou no que é que se inspiram quando 
escrevem letras, sejam elas em Português 
ou Inglês, para as suas bandas e para os 
seus projetos. Obtivemos doze respostas, 
o que nos surpreendeu bastante, eventual 
fruto do passa palavra. O que justifica 
também algumas respostas aqui 
apresentadas, que vão para além das 
musas inspiradoras das letras, numa nova 
partilha pessoal daqueles que são alguns 
dos agentes deste nosso mundo do Rock e 
Metal Português. Muito obrigado pela 
vossa participação. 
 

 
 
As minhas musas inspiradoras são a raiva 
e o asco... por ver a letargia e a desgraça em 
que este país cada vez se afunda mais!!! 

António Fonseca (Zurrapa) 

 
 
O dia a dia, as pessoas que me rodeiam e 
novas experiências de vida e inclusive 
passadas, tanto positivas como negativas, 
são grandes fontes de inspiração para 
mim. 

Antonio Rocha (In Vein) 
 

 
 
Não consigo apontar apenas uma musa 
artística inspiradora; a criatividade surge 
assim mesmo, sem aviso e é difícil 
perceber efetivamente de onde vem. Mas 
quando escrevo títulos e ocasionalmente 
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letras para Soundscapism Inc., a 
influência vem sobretudo da literatura e 
cinema. Será, pois, esse o meu par de 
musas trácias! Desde miúdo que lia e ia ao 
cinema regularmente, hábitos que ainda 
hoje mantenho. É importante receber 
esses estímulos para me deixar inspirar 
tematicamente na altura de imaginar 
títulos ou letras. Para os observadores 
atentos, há diversas referências literárias e 
cinemáticas a descobrir na minha música. 
Além disso, é do viver que se recolhem as 
experiências que depois procuramos 
partilhar através da arte criada. Desse 
ponto de vista procuro usar palavras 
imagéticas e cinemáticas, que se adaptem 
ao caráter da sonoridade e ajudem a dar 
uma referência geral ao ouvinte do que o 
tema pode abordar. Sobretudo porque 
escrevo muita música instrumental, por 
vezes recorrendo a samples falados, lá está 
de filmes e de livros. No entanto, prefiro 
dar uma indicação, talvez uma direção, 
mas não o juízo final, permitindo ao 
ouvinte a liberdade de apanhar o 
comboio-sonoro para depois decidir ele 
próprio qual a estação final (perdoem-me 
o metaforismo!). O quotidiano oferece-
nos estímulos suficientes, quer a nível 
pessoal quer a uma escala mais global e 
holística, assistindo criticamente ao que se 
passa no mundo. E eu sou definitivamente 
um observador crítico e não-passivo. 
Acrescentaria ainda que Berlim será 
também uma musa involuntária, já que 
uma cidade tão dinâmica, alternativa e 
com tanta História oferece estímulos 

únicos para artistas. Input digerido e 
processado em output. Finalmente, sem 
dúvida as viagens que faço, casos da 
Islândia, Vietname ou Geórgia, 
influenciam e inspiram imenso. Mal 
posso esperar para a próxima. Por outro 
lado, o som e temáticas, de Soundscapism 
Inc. oferecem também escapismo e 
possibilidade de viagem. A viagem do 
ouvinte se alhear da realidade mundana e 
partir por algum tempo rumo a um 
horizonte alternativo ou paisagem 
interior que requer alguma introspeção e 
calma. E dessa forma atingir até estados de 
alma de uma nostalgia refletiva e 
confortável, que penso ser algo positivo 
nestes tempos sem tempo. Low-fi man, 
hi-tech world. 

Bruno A. (Soundscapism Inc.) 
 

 
 
Candace Kucsulain dos Walls of Jericho é 
uma das vocalistas que eu adoro apesar de 
não ligar tanto ao hardcore como quando 
era adolescente. Ela consegue conjugar a 
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energia dos gritos que provavelmente faz 
a banda tão memorável com a voz limpa, 
que é bastante surpreendente ouvir numa 
banda que é mais conhecida por temas 
violentos. 
 
Nuno Rodrigues dos WAKO. Um dos 
primeiros vocalistas portugueses que 
cheguei a ouvir e com quem fiquei 
extremamente impressionado. Definiti-
vamente um dos role models a nível de 
sonoridade vocal extremo, pelo menos 
pessoalmente para mim. Se o Nuno 
Rodrigues consegue fazer algo, eu 
provavelmente irei tentar fazer o mesmo. 
 
Matthieu Romarin dos Uneven Structure. 
Sou grande fã do trabalho dele e considero 
a voz dele memorável para quem tenta 
levar o melhor dos dois mundos, cantar 
limpo e gritar. Tem um estilo próprio, que 
se distingue facilmente no meio de 
milhares de bandas de progressive metal. 
 
Mitch Lucker dos Suicide Silence. Pode 
não ter sido o melhor vocalista em 
comparação com muitos outros no meio 
da onda de deathcore que surgiu na 
primeira década do século XXI, mas de 
certeza que influenciou imensas pessoas 
que procuravam aquela energia crua que 
ele transmitia no palco e os bem 
conhecidos agudos que eram o trademark 
dele. 
 
Daniel Tompkins dos Tesseract, sendo 
um vocalista que na maior parte faz voz 

limpa não deixa de ser uma grande 
influencia, tendo em conta que para ser 
bom não basta apenas saber gritar, é muito 
importante também sentir o que estamos 
a transmitir, e nisso ele consegue 
impressionar as pessoas que saibam ouvir. 
 
Phil Bozeman dos Whitechappel. É muito 
mais fácil encontrar vocalistas entre os 20 
e os 35 anos de idade que nunca ouviram 
falar dele, do que pessoas que adoram o 
trabalho dele, ou que diretamente tentam 
imitá-lo. Se isto for considerado um 
pecado, então sou culpado disso e não 
tenho absolutamente vergonha nenhuma 
de o admitir. 

Dan Vesca (Sotz’) 
 

 
 
Medos, desejos e ideais confrontados com 
a realidade da humanidade e suas questões 
existenciais. 

Emanuel Ribeiro (Urban War) 
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Cara Lusitânia, embora eu nunca tenha 
tido uma verdadeira musa inspiradora, 
algumas artistas, de certa forma, me 
transportaram para dimensões altíssimas 
em relação à arte. Se servir os vossos 
propósitos, aqui vão algumas delas. Janis 
Joplin, a liberdade e o assumir de uma 
posição. Nina Simone, o génio de uma das 
maiores e mais originais mulheres em 
todos os tempos, no campo da música. 
Billie Holiday, grande cantora e 
compositora. A mais original, se 
pensarmos no tempo em que fez a sua 
carreira. God Bless the Child e Stormy 
Blues são só dois exemplos do seu nível. 
Sarah Vaughan, a minha favorita. Elis 
Regina, a inimitável. Atualmente, um 
exemplo de enormes cantoras são a 
Beyoncé, Ariana Grande, Billie Eilish, 
pela inovação, Annie Lennox e Pink. 

Fernando Girão (R.A.I.V.A) 
 
 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 
 

 
 
O mundo que me rodeia, o quotidiano, 
toda a interação e conexão, a vida que 
floresce e sucumbe, os elementos que 
gritam la fora, tudo absorvo, tudo sinto. 
A minha musa, a vida, o universo, desde a 
sua mais complexa forma ao seu elemento 
mais solitário. 

Gil Dias (Lyfordeath) 
 

 
 
Nunca pensei quem seriam as minhas 
musas… a inspiração surge nos momentos 

http://www.revistalusitania.pt/
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menos espectáveis. O que eu faço é 
aproveitar o momento e aí encontro algo 
belo que posso transformar em feio, e algo 
alegre que passa a ser triste. Enquanto 
escrevo entro num mundo diferente, 
posso ser interrompido e continuo mais 
tarde, porque esse mundo já não fecha até 
eu o fechar. Não me isolo, não saio em 
busca de inspiração quando a minha musa 
pode ser apenas o tédio. Mas sim, também 
existe a minha musa física, um demónio 
negro com garras, mas que ainda tem a 
face de um anjo de luz. Deleita-se quando 
me vê transformar a paixão num mundo 
de horrores, o que me permite não ter 
filtros quando a desenho nos meus 
abismos. 

Gonçalo Nascimento (Dogma) 
 

 
 
Nas letras de Uivo Bastardo talvez não se 
possa propriamente falar de uma musa 
inspiradora, mas sim de uma temática que 
atravessa todo o imaginário lírico. É quase 
uma obstinação em torno de uma certa 

visão filosófica relativa à condição 
humana. O olhar desencantado face a um 
mundo humano que por ser 
frequentemente estranho, hostil e 
desconfortável alimenta um impulso de 
fuga e alheamento. Nesse sentido, é uma 
temática bastante universal pois mergulha 
no âmago da nossa condição existencial. A 
existir algum cunho de portugalidade, só 
se for na maneira de, através do português, 
expressar essa sensibilidade estética por 
via das possibilidades que a linguagem 
permite. Mas uma coisa é certa, a maneira 
como escrevo e sinto as letras só funciona 
em português. Em qualquer outro registo 
linguístico sinto-me amputado e, 
portanto, não resultaria. 

Hélder Raposo (Uivo Bastardo) 
 

 
 
Quando estou a escrever música ou letras 
para Sardonic Witchery o mais 
importante de tudo é o ambiente na sala 
onde o ritual se realiza, a magia das velas, 
o whiskey acompanhado pelo cigarro é 
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algo que não pode faltar, ergo-me na noite 
transformando-me no mestre da 
escuridão onde tudo à volta está aos meus 
pés. 
 
Por outro lado, a influência das obras 
primas de Adolfo Luxuria Canibal e as 
visões nelas expostas. Talvez aqui ou ali 
um pouco de Lavey ou Crowley pelo meio, 
e por fim toda a minha experiência de 
vida, são as bases da minha escrita, tudo o 
resto vai fluindo enquanto as velas 
queimam e o whiskey transforma-se em 
poder mental. 
 
A nível musical e vocal inspiro-me em 
bandas como Vemon, Celtic Frost, 
Bathory, Maniac Butcher, Judas Iscariot, 
Mercyful Fate e King Diamond, Manilla 
Road, Ironsword, Decayed, Darkthrone, 
Storm, Isengard e claro Mão Morta! 

King Demogorgon (Sardonic Witchery) 
 

 

As letras das músicas de Nihility todas 
seguem a mesma inspiração, a filosofia 
niilista. Em especial as escrituras de 
Friedrich Nietzsche. Livros como Assim 
Falava Zaratustra e O Anticristo foram as 
musas para a parte lírica do nosso 
primeiro álbum. 

Mário Ferreira (Nihility) 
 

 
© Renata Lino 

 
Terei de dizer que, antes de tudo, a minha 
mãe, que era uma força da natureza que 
quando queria algo, trabalhava e lutava até 
conseguir... gosto de acreditar que nisso 
saio a ela. A seguir tenho de referir a 
Alanis Morissette, que foi o modelo que 
segui quando comecei a cantar e a ouvir 
rock, através do seu primeiro álbum 
Jagged Little Pill. 

Sandra Oliveira (Blame Zeus) 
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O  PANO RAMA  NAC I O NAL  
 

 
© Hugo Rebelo 

 
Recentemente vi o lamento de um amigo 
meu nas suas redes sociais, dizia ele: 
“Bolas, um gajo esforça-se, dá tanto de si e 
o retorno acaba por ser apenas um fraco 
eco de todo esse investimento”. Este meu 
amigo é músico numa conhecida banda do 
nosso underground e esta frase fez-me 
refletir sobre toda a injustiça a que ele se 
refere. Também eu, enquanto escritor, 
sinto que esse retorno não paga as horas 
passadas em frente ao computador a 
escrever, a puxar pela imaginação, 
privando por vezes a família da minha 
companhia. 
 

Ainda assim, faço-o por gosto, paixão e 
acabo por ser um privilegiado em relação 
aos músicos. É que eu escrevo sozinho, 
quando me apetece parar, simplesmente 
desligo o computador e dedico-me a outra 
coisa qualquer, sem nunca ter deixado o 
conforto do meu lar. E os músicos? Bem, 
uma banda é composta em média por 
quatro, cinco elementos, às vezes menos, 
mas por vezes até mais que isso. Quatro, 
ou cinco pessoas com as suas vidas, as suas 
diferentes formas de pensar. Como será 
que fazem para ensaiar, por exemplo? Já 
pensaram nisso? Para além do espaço 
onde fazê-lo, conseguir encontrar um 
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horário em que todos possam estar 
presentes também não deve ser fácil, tem 
de haver muita paixão pelo que se faz, caso 
contrário… 
 
E os concertos? Aqui podemos falar da 
época pré-Covid19, em que os havia com 
regularidade. Um concerto não é um 
ensaio a que se pode faltar se não nos 
apetecer ir, ou se tivermos uma ligeira dor 
de cabeça, é um compromisso sério que 
obriga os elementos das bandas a deixar o 
seu conjugue, os seus filhos, quando os há, 
fazendo-os percorrer vários quilómetros, 
carregados com todo o seu equipamento 
para tocarem, por vezes, para salas vazias 
ou que se encontram longe de estar cheias. 
Também aqui me sinto privilegiado, os 
eventos para que sou convidado, apenas 
me obrigam a levar uma caneta comigo 
para assinar um ou outro livro que seja 
vendido no local. 
 
A mentalidade em Portugal evoluiu, mas 
existe ainda um longo caminho a 
percorrer. É uma frase feita, é verdade, 
mas ainda assim parece-me adequada para 
o que vou exemplificar. A velha história 
dos concertos de bandas estrangeiras vs. 
bandas portuguesas. Sim, a malta paga 
sem problemas 50,00€, 60,00€ ou 
70,00€ para ir ver os Metallica ou os Iron 
Maiden pela centésima vez, sem sequer se 
queixar do facto de ser a um dia de semana 
e de no dia seguinte ter de se levantar cedo 
para ir trabalhar; mas para ir ver uma 
banda de originais portuguesa a uma 

sexta-feira, ou sábado, em que paga 
10,00€ pelo bilhete e ainda lhe oferecem o 
CD, acha caro ou então tem um 
compromisso inadiável nesse dia. O 
preconceito de que o que se faz no nosso 
país é inferior ao que vem do estrangeiro 
diminuiu, mas ainda existe. Querem mais 
um exemplo? Um outro amigo meu, com 
quem costumo ir a concertos, apareceu 
certa vez envergando uma t-shirt de uma 
banda portuguesa. Eu gabei-a, dizendo 
que era muita louca, o que era verdade, o 
desenho estava fantástico e tinha sido 
muito bem escolhido. Resposta dele: “É 
para ajudar a banda”. Para ajudar? Bolas… 
porque será que dar 10,00€ por uma t-
shirt de uma banda portuguesa é para a 
ajudar e dar 30,00€ ou 35,00€ por uma 
dos Slayer é motivo de orgulho? 
 
Existem muitas bandas no nosso país com 
muita qualidade. Não só são bons 
executantes, como são criativos e a nível 
de composição, nada ficam a dever ao que 
nos chega do estrangeiro. É preciso é estar 
com atenção. Num dos últimos concertos 
a que tive o prazer de assistir, o cartaz era 
composto por quatro bandas nacionais de 
inegável qualidade. Foi no RCA, estava 
bom tempo e era fim de semana. O bilhete 
custava 7,00€ euros e dava ainda direito a 
um CD, que era uma compilação de temas 
de uma determinada Editora. Condições 
perfeitas para que houvesse casa cheia, 
julgam vocês. Nada disso. Pouco mais que 
meia casa e eu dei novamente por mim a 
pensar: o que será preciso mais? Só se o 
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promotor começar também a ir buscar as 
pessoas a casa, puxando-as pelo braço. 
 
Todo este setor da música em Portugal 
tem a sua fragilidade. Não falo apenas dos 
músicos, existe muita gente em volta, quer 
seja o pessoal do audiovisual, as salas de 
espetáculos, as editoras e promotoras de 
eventos, a imprensa, não apenas em papel, 
mas também as webzines, com os seus 
colaboradores no campo da escrita, 
fotografia e aqueles que fazem com que 
todos os meses elas sejam impressas, ou 
que cheguem noticias interessantes ao 
vosso computador ou telemóvel. Se em 
condições normais já não era fácil, com 
este abanão que todos estamos a sofrer 
desde março torna-se extremamente 

difícil. É preciso que exista realmente 
muita paixão pelo que se faz, para que se 
possa continuar. 
 
O que podemos nós fazer enquanto 
público e consumidores de música? 
Podemos assistir aos concertos que ainda 
vão tendo lugar. É diferente, eu sei, mas 
aos poucos a que assisti, a prestação dos 
músicos em palco foi genuína. Comprar 
merchandising e CDs das bandas, não 
para ajudar, como dizia o meu amigo, mas 
porque eles o merecem enquanto artistas. 
E quando tudo isto passar, porque vai 
passar, tentar olhar com outros olhos para 
o que se faz em Portugal. Eu também gosto 
dos Slayer, dos Metallica e dos Iron 
Maiden, mas valorizemo-nos. --- AR 

 
 

 

P A S S A T E M P O 
FLAGELLUM DEI 

 
 

Quem é o autor da pintura usada na capa do Victory of Tyranny? 
Qual o membro que se manteve ativo desde o início da banda? 

Quais as duas bandas que participam no split  
Kult of the Black Flame juntamente com os Flagellum Dei? 

 
Envia as tuas respostas para REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM. 

Os vencedores serão sorteados entre as respostas corretas 
 a cada uma das perguntas enviadas até 28 de fevereiro. 

O prémio é um CD de Flagellum Dei – Victory of Tyranny. 

 
 

  

mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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M USEU DO  HEAVY  METAL  AÇO R I ANO  
 

 
 
Estivemos à conversa digital com Mário 
Lino sobre o recente criado Museu do 
Heavy Metal Açoriano (mHMa). Aqui 
fica o registo... 
 

O QUE É O MUSEU DO HEAVY METAL AÇORIANO? 

 
O Museu do Heavy Metal Açoriano, é 
simples e basicamente uma página no 
Facebook onde se pretende reunir muita 
da história do heavy metal Açoriano. 
Achei importante reunir num só ponto de 
consulta todo este tipo de informação. 
 
Será um colecionar de artigos e 
publicações dos jornais locais e não só, 
fichas técnicas das bandas açorianas, e 
todo o tipo de referências às mesmas. 
 
Não será um site muito pesado com 
artigos elaborados e extensos ou algo no 
género, mas sim com a ideologia leve do 

Facebook, ou seja, fotos, comentários e 
partilha de informação. 
 
A complementar a página no Facebook, 
temos também um arquivo com amostras 
das bandas açorianas, no BandCamp onde 
os headbangers podem ouvir as faixas das 
bandas e assim poder associar a banda e ao 
som praticado. 
 

COMO TE SURGIU A IDEIA PARA O MUSEU? 

 
A ideia tornou-se uma realidade, grande 
parte devido a esta pandemia e a esta maré 
morta que esta a corroer o meio musical, 
ou seja esta crise em cadeia: músicos, 
música, concertos, lançamentos, convívio 
entre fans e espírito festivaleiro. 
 
Aqui nos Açores, num meio muito 
pequeno, isso sente-se bastante, e 
aconteceu que, num grupo de conversação 



 
19 

 

do Facebook, a malta com a nostalgia ao 
rubro, começou a recordar histórias do 
passado, e um foi ao sótão buscar uma 
demo dos anos 90, o outro um cartaz de 
concerto com mais de 20 anos, o outro um 
bilhete dum concerto local, quando tinha 
15 anos e assim sucessivamente; a 
conversa rodou sempre á volta do passado, 
passado e passado… 
 
Nos anos 90 e princípios de 2000, estive 
muito ligado à divulgação e promoção do 
metal regional nas fontes continentais e 
ao longo de quase duas décadas acumulei 
muita informação, e achei que estava na 
hora tornar isso publico e não pessoal. 
 
Fui ao velho baú do sótão e estou a 
transformar esta informação numa 
página de Facebook. Gradualmente, a 
página irá crescendo e veremos a 
dimensão da ideia. 
 

O QUE ESPERAS ALCANÇAR COM O MUSEU? 

 
A função principal é partilhar, informar e 
tornar público o que está neste momento 
a ser privado ou pessoal. Existe muita 
informação interessante e importante que 
está na gaveta de cada um, e 
garantidamente existe muita gente 
curiosa que gosta de ler e tem sede de 
conhecer a história, o meio e a evolução do 
panorama heavy metal Açoriano. 
 
Acredito que a partilha de alguns pode ser 
a satisfação de muitos. Por isso seria de 
valor alcançar, um ponto de paragem para 

quem gosta de saber, ler, e conhecer, e se 
este ponto de paragem ou referência for o 
Museu do Heavy Metal Açoriano, ficava 
satisfeito. Informação privada é 
informação perdida, e nos dias de hoje 
creio que o Facebook é das maiores fontes 
de partilha, portanto, porque não tirar 
partido disso. 
 

QUAL O PANORAMA DO METAL AÇORIANO? 

 
Falar do atual panorama metálico 
Açoriano é desanimador. As bandas que 
existem são de contar pelos dedos, porque 
as que existem são três ou quatro com uma 
história de anos de luta e não conseguem 
cá fazer pela vida. Lutam pela existência à 
distância, produzindo, e tentado fazer 
chegar o seu trabalho pela internet a 
pontos de feedback. 
 
As novas estão a nascer com o sonho e 
ilusão de vingar, mas mais tarde ou mais 
cedo vão perceber, como as antigas já 
perceberam, que existir e sobreviver é 
uma força maior que nem todos têm e 
estão dispostos a isso. Acho que não estou 
errado se afirmar que ser uma banda e 
existir nas ilhas é como ter um namoro à 
distância. É preciso ser-se muito 
platónico para aguentar uma relação por 
telefone ou webcam, e sabe a muito 
pouco, mas há sempre quem se sujeite a 
isso. 
 
Mas sendo concreto, não temos um 
programa de radio do género, e só com boa 
vontade que alguma rádio roda algum 
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tema na larga grelha generalista. Na 
imprensa escrita temos uma página de 
música generalista semanal num jornal 
diário, que dá espaço ao metal sempre que 
haja assunto para tal. 
 
Bandas, temos os eternos Morbid Death 
que são a referência há uns trinta anos, e 
nos últimos meses andam a promover o 
seu recente álbum, de resto temos na ilha 
Terceira os Palha D'aço que também 
continuam a sobreviver e a fazer pela vida, 
e recentemente temos os Buried by Lava 
que editaram um CDR e estão a tentar 
marcar seu cunho. 
 
Fora isso as bandas que existem são 
bandas de garagem que sobrevivem 

criando o seu som, tentado editá-lo no 
Youtube, e a existência delas reduz-se a 
isso, porque não há como pisar palcos, eles 
não existem, e passar ao passo seguinte da 
edição de um registo, é um risco e 
investimento a fundo perdido. 
 
Por isso o futuro é uma miragem, longe 
vão os tempos ricos do metal Açoriano. As 
tendências do Séc. XXI são outras, por isso 
a nova linhagem de jovens não estão 
virados para o metal.  
 
Obrigado à Revista Lusitânia pelo 
interesse e apoio a este projeto que tenta 
deixar a história do metal Açoriano vivo 
no presente. Grande abraço. 
 

 
 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MUSEUHEAVYMETALACORIANO 
HTTPS://MUSEUHMAZORES.BANDCAMP.COM 

 
 

 
REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 

 

  

https://www.facebook.com/museuHEAVYMETALacoriano
https://museuhmazores.bandcamp.com/
mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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ESPEC I AL :  AÇO RE S  
 
Aquando da entrevista a Mário Lino do 
Museu do Heavy Metal Açoriano, 
acabámos por trocar ideias sobre bandas 
Açorianas e forma de as dar a conhecer aos 
nossos leitores. Havendo um número 
significativo de novas bandas, foi lançado 
o mesmo desafio que se lançou às novas 
bandas em 2020 e que foi publicado na 
rubrica Bandas em Estreia do número #4 
desta revista. Uma vez mais a adesão 
ultrapassou as nossas expectativas, 

relegando para o próximo número a 
habitual rubrica Bandas em Destaque. 
Graças ao Mário, bandas com anos de 
história e com lançamentos recentes 
também acabaram por responder às 
questões colocadas, tornando esta rubrica 
num Especial: Açores. 
 
Quem são?  
Porquê agora? 
O que esperam alcançar? 

 

BURIED BY LAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudio Fernandes: Somos os Buried by 
Lava, uma banda de metal formada por 
quatro grandes amigos oriundos do 
concelho de Nordeste, na ilha de São 
Miguel, Açores. A nossa amizade iniciou-
se em 2008 com o projeto Fake Society, 
banda também de originais, na qual 

serviu-nos como pilar para dar o 
conhecimento e a bagagem que temos 
hoje. Hugo Oliveira (guitarrista) com a 
sua criatividade, começou a criar novos 
temas, com ideias diferentes e técnicas 
mais complexas. Em conversa com Steven 
Medeiros (voz), surgiu a oportunidade de 
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colocar vozes em alguns temas. Sendo que 
estas ideias foram apresentas aos restantes 
elementos de Fake Society, Luís Pacheco 
(baixo) e eu (bateria), o que suscitou de 
um entusiasmo unanime. Porque não 
criar um projeto de raiz? E assim surgiu os 
Buried by Lava! Temos uma sonoridade 
mais aprimorada, com muitos detalhes e 
pormenores, gravámos o nosso primeiro 
EP, Blind Truth, que foi lançado em maio 
de 2020, no qual orgulhamos muito pelo 
trabalho final. 
 
Steven Medeiros: E porque não? Toda a 
altura é boa para fazer uma banda. Se 
gostas mesmo de fazer música, não há 
porque não o fazer, achamos que é uma 
questão de querer e nisso nós os quatro 
estamos em sintonia, conseguimos 
concretizar o primeiro EP, temos este 
projeto com perfeita noção de que talvez 
façamos um ou dois concertos por ano ou 
até mesmo nenhum. Existem muitos 
encargos, despesas com material musical e 
gasolina, tiramos muitas horas do nosso 
tempo e às vezes da família, mas quem 
gosta de música e da companhia de 
amigos, vai fazer o esforço para lá estar e 
levar o projeto adiante. 
Claudio Fernandes: Em relação ao EP 
Blind Truth, já andávamos a trabalhar nele 
alguns anos. Sempre com o intuito de 
aprimorar cada vez mais a nossa 
sonoridade e lançar algo com uma 
qualidade suprema ao nível dos nossos 
ídolos. Por coincidência o nosso EP ficou 
concluído em plena pandemia. O que 

achamos, apesar de tudo, ser uma boa 
altura para lançar a versão digital do nosso 
EP. Tendo em conta que a maioria das 
pessoas iriam estar nas plataformas 
digitais e que a nível de espetáculos seria 
para esquecer. 
 
Steven Medeiros: Esperamos fazer a 
nossa música chegar o mais longe 
possível! Fazer mais música e evoluir ao 
máximo nível para que nos sintamos 
realizados com o que estamos a fazer, 
temos uma vontade enorme de nos 
fazermos à estrada, de conhecer novos 
músicos, palcos, e novas culturas. Fazer 
alguns intercâmbios com bandas que 
também queiram mostrar os seus 
trabalhos nos Açores, possibilitando 
assim também que os fãs Açoreanos de 
metal e rock desfrutem de música ao vivo 
com qualidade dentro do seu género 
musical. Tocar ao vivo com alguma 
regularidade fazem parte dessas metas. 
Que as oportunidades surjam, que nós as 
agarremos com todas as nossas forças e 
possamos gravar uns quantos álbuns, e 
que nunca nos falte umas minis para ir 
levando isto para a frente com mais 
alegria. Aproveito aqui para agradecer à 
Revista Lusitânia a oportunidade dada 
para mostrarmos o nosso projeto e a todos 
que tem ajudado os Buried by Lava a 
seguir o seu trilho. Muito obrigado à 
família BBL. 
 

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BURIEDBYLAVA 

 

https://www.facebook.com/buriedbylava


  

DREAMING IN BLACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os Dreaming in Black são uma banda de 
symphonic metal, nascida no centro do 
Atlântico, mais propriamente na Ilha de S. 
Miguel, Açores. Esta banda é constituída 
pela Ana Cláudia na voz, Bruna 
Domingues em back vocals, teclados e 
flauta, Nélson Félix na Guitarra, António 
Oliveira na Guitarra, Marco Torre no 
Baixo e Rafael Bulhões na Bateria. Desde 
o início que procuramos obter uma 
sonoridade muito própria, construindo a 
nossa música sobre uma base orquestral 
sinfónica real, ou seja, toda a nossa música 
foi concebida e composta para ser 
interpretada pela banda, mas sempre com 
o apoio de uma orquestra, tendo sido 
preparadas partituras de forma a que 
qualquer orquestra do mundo consiga 
tocar a nossa música e acompanhar-nos. 
Tendo plena consciência que em Portugal 
não existe uma tradição de bandas de 
symphonic metal, não podemos voltar as 
costas ao nosso país portanto, além de 

tencionarmos ter o nosso trabalho lançado 
nos países do norte da Europa, local onde 
existe um público dedicado e apreciador 
deste género, tencionamos realizar o 
máximo de concertos no nosso país, e 
mesmo na nossa região dos Açores, 
mostrando que pode haver uma simbiose 
entre a música erudita e o metal. 
 
Optámos por realizar um trabalho 
inverso, preparando um concerto com 
treze temas, esperando a reação do 
público, e só depois partir para estúdio. A 
nossa debut foi realizada nas Portas da 
Cidade, em Ponta Delgada, em agosto de 
2019, onde já apresentámos todas as 
músicas que irão fazer parte do disco 
ShadowSide, onde contamos com a 
participação de um quarteto de cordas, 
percussão e um coro. Esta experiência foi 
fantástica, pois tivemos a oportunidade de 
apresentar a nossa música a um público de 
veraneio, ou seja, que não estava ali para 
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nos ver especificamente, e muito menos 
para ouvir symphonic metal. Mas a 
verdade é que a grande maioria ficou até 
ao final e tivemos críticas muito positivas 
e surpreendentes à nossa música, o que 
nos fez definitivamente apostar no 
projeto e na realização do álbum. Assim, e 
após esta experiência, fomos para estúdio 
com músicas já trabalhadas e ensaiadas, e 
podendo realizar as alterações que nos 
pareceram necessárias à melhoria da 
sonoridade do disco, processo que 
seguindo os términos normais, muitas 
vezes não acontece, acabando por se 
gravar primeiro e amadurecer as músicas 
depois. Pretendemos desta forma 
apresentar o nosso primeiro disco, 
ShadowSide, num formato maturado e 
bem estruturado, de forma a mostrar 
symphonic metal com qualidade. 
 
Sendo otimistas por natureza, achamos 
que esta temporada Covid, que parou tudo 
e todos na indústria musical, poderá servir 
para melhorar pequenos pormenores, 

ultimar pós-produção e edição e, mais do 
que tudo, fazer com que tenhamos um 
plano sólido e bem elaborado para 
lançarmos a nossa música. Todos nós 
temos outras experiências musicais, e 
sabemos que não existem projetos 
perfeitos, ou milagrosos, mas encaramos 
os Dreaming in Black com um carinho 
especial. Queremos que este seja um 
reflexo do nosso empenho e 
musicalidade, iremos fazer tudo para que 
o lançamento do projeto se encontre, pelo 
menos, ao nível das nossas espectativas, e 
que possa de alguma forma surpreender 
quem nos ouvir. O primeiro single, A 
Better Tomorrow, foi lançado no final de 
novembro e tem tido um feedback 
bastante positivo, tanto nas redes sociais 
como, inclusivamente, nas rádios por 
onde tem rodado. Mas a verdade é que este 
tema não nos define enquanto banda ou 
sonoridade, portanto, fica o desafio de 
ouvirem o álbum, e procurarem no meio 
dos diferentes géneros e estilos utilizados, 
o que mais vos agrada. 

 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DREAMINGINBLACK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.facebook.com/DreaminginBlack
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Os Morbid Death são uma banda de metal 
da ilha de São Miguel, Açores, formada 
em 1990. Ao longo dos anos, a banda foi 
sofrendo algumas mutações de 
sonoridade bem patente nos trabalhos 
editados. De realçar que contam com duas 
demo tapes (Nomad, 1993; Shameless 
Faith, 1995), quatro álbuns (Echoes of 
Solitude, 1997; Secrets, 2002; Unlocked, 
2004; e Oxygen, 2020), um EP 
(Metamorphic Reaction, 2010) e um 
DVD (Spinal Factor: Maintaining aLIVE, 
2008). Atualmente, os Morbid Death 
fazem parte da Art Gates Records, editora 

espanhola com sede em Valência, 
Espanha. A banda conta com inúmeros 
concertos dados ao longo dos anos, 
destacam-se o da Maré de Agosto '93 e os 
opening acts para bandas tais como 
Paradise Lost e Moonspell. A banda 
pretende divulgar a sua sonoridade num 
maior número possível de locais, 
aumentando o seu número de fãs. Tem 
sido uma longa caminhada feita com 
muita paixão e que perdura há mais de 
trinta anos fazendo dos Morbid Death 
uma das mais antigas bandas portuguesas 
em actividade. 

 
                    HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MORBID.DEATH.OFFICIAL 

https://www.facebook.com/morbid.death.official
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PALHA D’AÇO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os Palha d’Aço são uma banda de metal, 
cantado em Português, com variadas 
influências como punk, hardcore, thrash  
e progressive. Fundada em 1997 na Ilha 
Terceira, Açores, os metaleiros lançaram 
três álbuns. O primeiro, Desconcertante, 
é uma coletânea de temas dos primeiros 
anos da banda, demonstrando um som 
punk, com alguma comédia e falta de 
maturidade à mistura. Seguiu-se 
Sobreviver em 2016, com sons mais 
maduros, metal, thrash, hardcore, e uma 
mensagem político-social, enquadrado, 
assim, com os ideais de cada elemento da 
banda. Por fim, lançado ironicamente no 

dia 4 de julho de 2020, Juízo de Valor, é o 
mais recente trabalho, com dez músicas 
originais disponíveis em todas as 
plataformas digitais. 
 
Porquê? Porque sim! Fazemos música 
essencialmente porque curtimos fazer 
músicas originais e porque nos faz libertar 
um acumulado de frustrações e stress do 
dia-a-dia, resultando assim numa espécie 
de terapia. Com vinte e três anos de banda, 
já devíamos ter mais juízo e se calhar 
arrumar as botas, mas por enquanto a 
coisa vai sendo divertida. Sabemos que a 
nossa mensagem é compartilhada por 
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pessoas que infelizmente não podem 
divulgar a sua opinião de uma forma tão 
aberta e eficaz, pelo que apreciam o que 
fazemos. Também é por eles e elas que 
continuamos! 
 
A nossa intenção é continuar a fazer 
músicas originais, que nos façam libertar 
peso, diferenciando dos restantes pelo 

inesperado e pela energia. A nossa 
intenção é fazer o nosso som chegar a mais 
metaleiros genuínos por esse mundo fora. 
Não é nossa intenção perseguir 
reconhecimentos fantasmas, mas sim 
continuar a trilhar o nosso caminho e 
esperar para ver o que está do outro lado, 
naturalmente. This is the way!  he he he! 
 

 
                    HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PALHA.ROCKS 

 

 
 
Sanctus Nosferatu são uma banda 
formada em 2002. Inicialmente, éramos 
caracterizados por uma sonoridade 
symphonic black metal, tendo como 
principais referências bandas como 
Cradle of Filth e Dimmu Borgir e até 2006 
estivemos neste registo. Posteriormente 
com a entrada da Camila (vocalista) e do 
Nelson Félix (Guitarrista), assimilamos 
fortemente influências thrash metal e 

death metal, som que praticamos até aos 
dias de hoje. Ainda em 2006 gravámos e 
lançámos a promo-track Revelation, que 
nos permitiu no ano de 2007, assinar um 
contrato com uma editora/distribuidora 
brasileira, que a reeditou e distribuiu em 
solo brasileiro. O primeiro lugar no 
concurso de Música Moderna da Ribeira 
Grande, realizado na ilha de São Miguel, 
Açores em 2009, foi a nossa alavanca 

https://www.facebook.com/palha.rocks
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financeira necessária para poder iniciar as 
gravações do nosso LP no ano seguinte. 
Demorámos cerca de dois anos até à 
edição do LP Samca, que foi produzido e 
masterizado em Portugal, ficando o 
artwork a cargo do Martin Fisher (Fear my 
Thoughts). Samca é composto por nove 
faixas, sendo que alguns deles fizeram 
parte de compilações distribuídas na 
América do Sul, Europa e América do 
Norte. Tivemos algum airplay dos temas 
em algumas rádios nacionais e várias 
reviews em revistas e sites da 
especialidade quer em Portugal como no 
estrangeiro. 
 
Desde 2013 que estávamos a compor 
temas para uma nova edição. Após 
finalizada a gravação, passamos por um 
período conturbado, principalmente, com 
a saída do Félix e da Camila, dois pilares 
muito importantes no crescimento da 
banda. Restabelecidos desse murro no 
estômago, decidimos que era impossível 
deixar tanto suor simplesmente dissipar-
se no ar e tal obrigou-nos a ajustes. Os 
ajustes são apenas no formato e não na 
forma. O resultado é o single 1.E4, uma 
amostra pujante e vigorosa da música que 
andámos a fazer. Quando pensámos 
numa solução para a ausência da Camila, 
tínhamos alguns nomes, como tinha de 

ser, para salvaguardar algum imprevisto, 
mas nenhum cumpria tanto os requisitos 
como o David. Optamos por um registo 
vocal diferente, o que, na nossa opinião, 
funcionou muito bem e confesso que até 
melhor do que aquilo que estávamos à 
espera. O David Pais foi fantástico. 
Ficámos extremamente motivados para 
promovermos o nosso trabalho e é nisso 
que estamos empenhados, criar uma rede 
de contactos e despertar curiosidade para 
o lançamento do EP tendo uma base mais 
sólida. 
 
Sem expectativas desmedidas e 
reconhecendo o nosso background, temos 
de trabalhar imenso na promoção do 
single e posteriormente do EP. 
Estabelecer contactos com os meios de 
divulgação de forma a tentar promover de 
forma sólida o nosso trabalho. 1.E4 é o 
resultado que orgulhosamente vos 
apresentamos. Em formato single digital é 
a súmula de cinco anos de muita luta. Este 
tema representa apenas uma parte do que 
somos. Foi difícil escolher, mas para já é 
um bom símbolo da nossa identidade. 
Aproveitamos para agradecer a 
oportunidade de promoção aqui na 
Revista Lusitânia do nosso single e enviar 
um abraço ao Mário Lino (Museu do 
Heavy Metal Açoriano). 

 
                  HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SANCTUSNOSFERATU 

 
 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 
 

  

https://www.facebook.com/SanctusNosferatu
http://www.revistalusitania.pt/
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E XÓ RDI O S  
O QUE É NACIONAL É BOM (?): LÍNGUA, LINGUAGENS E IMAGINÁRIOS LÍRICOS 

 
Tenho para mim que nos dias que correm 
se tornou completamente obsoleta, estéril 
e até desadequada qualquer discussão com 
pretensões deterministas sobre se as 
bandas nacionais, concretamente no 
universo do rock e do metal, se devem 
expressar em português ou em inglês (ou 
noutras línguas) ou, eventualmente até, 
abraçar temáticas alusivas à 
“portugalidade” ou, pelo contrário, 
pautarem-se por imaginários amplamente 
explorados pela cultura popular de matriz 
anglo-americana. Esta é, em boa verdade, 
uma falsa questão porque há espaço para 
tudo e tudo pode fazer sentido. As bandas 
são, neste sentido, completamente 
soberanas para construírem as suas 
opções e isto nem sequer deveria 
constituir um assunto, pois quando se 
trata da criação artística as linguagens 
estéticas, a língua, os imaginários ou as 
imagéticas devem ser aquelas que 
correspondem ao que as bandas querem 
explorar e transmitir. Já para não dizer que 
não raras vezes constatamos que há 
publico e disponibilidade para todo o tipo 
de propostas. 
 
Isto dito, qualquer posição mais purista 
sobre se o português deve idealmente 
prevalecer sobre o inglês ou vice-versa, 
pouco mais é do que uma reminiscência 
serôdia dos longínquos tempos em que de 
forma ambivalente nos fomos 

confrontando com a nossa periferia e um 
quase isolamento cultural. Sem ser (nem 
de perto nem de longe) um estudioso do 
assunto, diria que a história moderna da 
nossa cultura popular no que à música diz 
respeito, devolve-nos uma imagem 
interessante e elucidativa do modo como 
fomos tentando construir alguma espécie 
de identidade cultural. Se nos primórdios 
de um certo universo pop-rock (como no 
caso do yé-yé, por exemplo) é bem patente 
uma colagem a um estilo e linguagem 
anglo-americana como sinal de um tímida 
tentativa de modernidade e 
cosmopolitismo cultural, também não 
deixa de ser verdade que a nossa entrada 
na democracia nos leva a enfatizar algum 
cancioneiro mais português e, sobretudo, 
a cantar uma poesia (em português) 
politicamente engajada (os cantautores de 
intervenção). Daí em diante muitas 
ramificações se foram observando, desde 
o aparecimento de bandas alinhadas com 
o que de mais inovador se fazia no campo 
do rock progressivo ou do Hard and Heavy 
além-fronteiras, até à afirmação do Rock 
português nas suas múltiplas vertentes 
mais ou menos alternativas e em que 
frequentemente o português era a língua 
privilegiadamente utilizada. Já a partir dos 
anos 1990 em diante, o inglês reinou 
triunfante e o português assumiu um 
protagonismo mais modesto, embora com 
inflexões recentes que têm contribuído 
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para o colocar num estatuto menos 
secundário e com algum grau de 
atractividade para várias bandas. 
 
Considerando este contexto, as 
discussões que opõem a preferência de 
uma língua face a outra (com os seus 
respectivos imaginários e propostas 
sonoras) acabam por dizer muito mais 
sobre as contingências e particularidades 
do processo de afirmação de uma certa 
identidade cultural do que propriamente 
sobre a relevância intrínseca do debate. A 
esse nível, qualquer visão essencialista é 
apenas um convite a nos enredarmos nos 
territórios do preconceito, do 
dogmatismo e dos purismos irredutíveis. 
Precisamente aqueles territórios que, por 
serem becos sem-saída, transportam 
consigo o perigo da imposição de uma 
visão homogénea quando, na verdade, a 
arte sempre foi plural. 
 
Tendo isto em consideração, e se nos 
detivermos a fazer um exercício de 
recenseamento (mesmo que muito pouco 
exaustivo) de casos e exemplos de bandas 
nacionais, rapidamente nos damos conta 
que não existem grandes dificuldades em 
encontrar várias ilustrações que mostram 
que o panorama é muito heterogéneo e 
que dentro dessa diversidade existe hoje 
bastante qualidade e relevância em muitas 
propostas, independentemente da língua 
ou dos referenciais estéticos/sonoros. 
Não é essa, com efeito, a variável que 
determina a sua importância e impacto no 

circuito musical. Há muitos outros 
factores (muitos deles imponderáveis) 
para que as coisas resultem e tenham bom 
acolhimento por parte do público. No 
entanto, se procurarmos aferir qual 
poderá ser o elemento mais diferenciador 
das bandas nacionais em termos da 
criação artística, arriscaria dizer que tal 
passará muito mais pelos imaginários 
líricos ou usos métricos da língua do que 
propriamente por uma sonoridade mais 
“tipicamente” portuguesa. Desde logo 
porque o rock e o metal são estilos 
francamente devedores de uma matriz 
que tem noutras coordenadas geográficas 
a sua referência principal. 
 
Na nossa realidade em concreto, uma 
sonoridade de atmosfera mais lusitana 
tem talvez passado por algumas incursões 
“neo-folk” (ocorre-me, por exemplo, 
Thragedium) ou pela inclusão pontual de 
alguns sons (como a guitarra portuguesa) 
em algumas composições. Já quanto aos 
imaginários líricos, talvez a margem de 
um cunho lusitano possa ser um pouco 
mais evidente. Para além de alguns 
exemplos óbvios de bandas no espectro de 
um heavy metal mais clássico (por 
exemplo, Vasco da Gama, Tarântula com 
o seu disco Kingdom of Lusitania ou mais 
recentemente os Cruz de Ferro) que 
exploraram temáticas da história de 
Portugal (na sua vertente épica), existem 
bandas que se têm afirmado por uma 
utilização mais poética e sofisticada da 
língua, como sucede em exemplos como 
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Mão Morta, A Naifa, Bizarra Locomotiva, 
Sinistro, entre tantos outros bons 
exemplos. Diria, portanto, que a haver 
uma eventual marca que sinaliza alguma 
diferenciação lírica, a mesma passa pelo 
modo como algumas bandas se têm 
permitido explorar a riqueza poética da 
língua o que permite evidenciar não só as 
suas possibilidades, mas também a beleza 
do português em formatos sonoros que 
estão habitualmente vinculados a outros 
idiomas. Claro que daí a assumir de que 
existem musas inspiradoras bem 
definidas talvez seja uma mistificação 
abusiva, mas sem dúvida que a adesão 
assumida ao português (sem preconceitos 
ou resistências) pode ter o potencial 

mérito de conferir mais plasticidade a 
abordagens musicais que estão alinhadas 
com géneros cuja matriz provém de ouras 
coordenadas. Mas obviamente que, como 
em tudo, o que no final deve preponderar 
é sempre a qualidade e a relevância, pelo 
que a língua, por si só, não garante 
automaticamente nada. O que parece 
certo, no entanto, é que a riqueza dos 
imaginários líricos só tem a ganhar com 
uma visão não sectária nem 
preconceituosa, pois as linguagens e os 
recursos estilísticos são, acima de tudo, 
ferramentas para o fim maior da criação 
artística. --- HR 
 
Nota da redação: texto escrito segundo o antigo acordo 
ortográfico. 

 

 
  



 
32 
 

PE RDI DO S  NO  SÓTÃO  
BREVES REFLEXÕES SOBRE DISCOS 

 

 
Saga - Homo Sapiens 

 
Seria fácil continuar a associar neste 
espaço a vida política e a evolução social 
com o meio musical da época, mas, iremos 
optar por outro caminho. Cremos ser 
chegado o tempo de abandonar este tipo 
de abordagem e retórica histórica, pois, o 
que interessa aqui é o legado sonoro dos 
discos e a preponderância dos 
instrumentistas que aqui são alvo destas 
humildes reflexões. E tal como os tempos 
da altura, que eram de total abandono do 
nacional-cançonetismo e da rádio única 
em detrimento de uma outra realidade, 
também nós o faremos em definitivo e 
teremos, neste e nos próximos textos em 
números vindouros, apenas palavras 
dedicadas a álbuns e músicos que tiveram, 
ou deveriam ter tido, a sua importância e 
relevância num panorama musical 
português em transformação e 

desenvolvimento. Escrito isto, surge na 
cena nacional da altura e já um pouco fora 
da popularização, no estrangeiro, de um 
género musical que respirava já o pouco ar 
de fulgor criativo outrora existente a 
edição de um disco de nome Homo 
Sapiens de um projeto chamado Saga. 
 
Editado em 1976, via Movieplay, estamos 
perante um trabalho de fusão jazz/rock, 
progressivo, cheio de classe, competência, 
bom gosto musical e totalmente cantado 
em português o que só lhe enaltece o 
carácter experimentalista. Escrever sobre 
os Saga e este Homo Sapiens é escrever 
também sobre o talento de José Luís 
Tinoco, o principal mentor deste projeto 
que, paralelamente ao exercício da 
profissão de arquiteto, fez parte do 
movimento que na década de 50 
introduziu o jazz em Portugal, e onde 
integrava regularmente, como pianista, os 
primeiros agrupamentos residentes do 
Hot Clube. Tinoco contribuiu assim para 
a evolução do género no nosso país, mas 
também como compositor e autor de 
canções e música instrumental para 
cinema, rádio e televisão. 
 
Antes da edição do disco aqui retratado 
nesta reflexão deste mês, já Tinoco um 
ano antes, tinha atingido grande 
protagonismo no panorama musical 
nacional ao ver o tema Madrugada com 
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letra e música de sua autoria e 
interpretado por Duarte Mendes ganhar o 
festival da canção da RTP. Seria também o 
autor musical do tema Um Homem na 
Cidade, cujo título dará o nome ao álbum 
editado em 77 por Carlos do Carmo e com 
o qual já havia colaborado também, em 76, 
no tema No Teu Poema. 
 
Nestes Saga e neste Homo Sapiens, 
Tinoco, piano, sintetizadores e violas, 
surge acompanhado por Zé da Ponte, que 
assegura nesta gravação baixos, guitarras e 
voz, e por Fernando Fallé na bateria. 
Outro dos destaques deste disco é a lista de 
convidados, da qual se destacam 
claramente as participações de Fernando 
Girão nas vozes e de um tal de Rão Kyao 
nos saxofones, instrumentista que mais 
tarde fará carreira noutros territórios da 
música nacional. Para além dos cantores e 
músicos convidados, surgem aqui 
também as excelentes narrações do ator 
Sinde Filipe que trazem a este disco um 
dramatismo digno de registo. Com letras e 
adaptações, por parte de Tinoco, a textos 
de Pedro Tamen, Sá de Miranda, 
Bernardim Ribeiro, Carlos de Oliveira, 
Nicolau Tolentino e Gomes Ferreira, 
estamos perante um trabalho lírico 
realmente bem conseguido, interessante e 
que em conjunto com a musicalidade aqui 
demonstrada, nos apresentam um 
resultado coeso e envolvente. 
 
Só um dado curioso e engraçado em 
relação à capa do trabalho que parece ter 

sido baseada num disco editado em 58 
pelo músico de jazz americano Count 
Basie e a sua Count Basie Orchestra, o que 
não retira em absolutamente nada todo o 
valor musical contido neste excelente 
disco de rock feito em Portugal e que, 
infelizmente, caiu no esquecimento 
coletivo e virou objeto de colecionismo. A 
sua versão original em vinil atinge nos dias 
de hoje, em termos monetários, um preço 
assinalável e apesar de já ter sido alvo de 
uma reedição em CD por parte de uma 
editora Sul Coreana, sem autorização do 
autor que ao ser confrontado com essa 
informação demonstrou todo o seu 
agrado pelo reconhecimento do trabalho 
frisando que o importante era o disco 
voltar a estar disponível. 
 
O projeto não teria continuidade e 
sequência, e o género em Portugal ficaria 
mais pobre, mas, ainda assim, surgiriam 
no panorama uns poucos trabalhos de 
relevo até ao fim da década, no que 
concerne a esta onda progressiva, um dos 
quais será já motivo de reflexão neste 
espaço no próximo número desta vossa 
revista. Bem Hajam. --- JB 
 
Saga: 
José Luís Tinoco – piano, sintetizadores, guitarras 
Zé da Ponte – baixo, guitarra e voz 
Fernando Fallé – bateria 
 
Músicos Convidados: 
Vasco Henriques – sintetizador e flauta 
Rão Kyao – saxofone 
Fernando Girão, Dulce Neves, Clara Pontes, José Themudo 
Barata, Carlos Rodrigues e José Fardilha – vozes 
Sinde Filipe – narrações 
 
Discografia: 
Homo Sapiens (Movieplay - 1976) 
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E M  NO ME  PRÓ PR I O  
 

 
 
All Kingdoms Fall representa um desfile 
de medos, angústias e revoltas, não para se 
afundar nessas reflexões, mas para as 
contrariar. Este projeto não visa colocar 
palavras na boca do comum terráqueo, 
mas criar uma relação direta entre o livro 
que expomos e pensamos ser transversal. 
A letra de mãos dadas com o instrumental 
e com a performance materializa a nossa 
mensagem. Com ritmos violentos, 
arranjos modernos e melódicos 
misturados com uma voz que se move 
num universo entre a melancolia e a 
brutalidade, a nossa música é um grito 
pessoal e íntimo envolvido numa visão 
transversal da sociedade. Fundimos 
hardcore e melodia com momentos e 
ambientes metal. 
 
Em 2018 All Kingdoms Fall reúne cinco 
músicos com experiência no 

underground português com a mesma 
visão tornando a criação objetiva e sólida. 
Após altos e baixos incluindo o abandono 
do projeto por parte de um guitarrista a 
banda estabilizou e mergulhou em 
estúdio. Vanuatu’s Tumble é o nosso EP 
de estreia. Iniciamos esta jornada no início 
de 2020 com o lançamento do single Grey 
Eyes. Agora estamos a promover 
Vanuatu’s Tumble, um registo 
homogéneo, negro e melancólico, mas 
também violento que descreve uma visão 
pessoal sobre a vida, a partilha e o legado 
da mesma. Temos a certeza de que os fãs 
de punk, hardcore, metal e até rock não 
ficarão indiferentes à nossa atuação. 
 

 
 
Dreaming in Black são uma banda de São 
Miguel, Açores, formada nos finais de 
2018 e composta por seis elementos: 
Marco Torre no baixo; Bruna Domingues 
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nas teclas, flautas e coros; Nelson Félix na 
guitarra; António Oliveira também na 
guitarra; Rafael Bulhões na bateria; e Ana 
Cláudia na voz principal. 
 
Influenciados por bandas como 
Nightwish e Within Temptation, 
escolheram o Metal Sinfónico como 
género predominante da banda, 
explorando, assim, sonoridades mais 
pesadas, em comunhão com os sons mais 
melódicos dos instrumentos de orquestra. 
 
A Better Tomorrow foi o primeiro single 
a ser lançado nas rádios, redes sociais e 
YouTube, em 2020, e estará inserido no 
álbum de estreia, intitulado ShadowSide, 
que se encontra nas fases finais de 
gravação e que sairá para o público nos 
primeiros meses de 2021. ShadowSide 
será composto por treze faixas, 
prometendo, cada uma delas, mostrar a 
diversidade musical da banda. 
 

 
 
Jarda, concebida entre riffs com o volume 
e a velocidade do Thrash, e melodias 
provenientes do Stoner, relembra o quão 
energético e cativante pode ser a fusão 
entre o metal e o rock. Diretamente do 

Porto para o mundo, eles levam o 
Thrash’n’Roll como a sua bagagem 
favorita. 
 

 
 
Os Serrabulho são uma banda de Vila 
Real (2012) constituída por quatro 
elementos com um já vasto currículo. O 
grupo conta com um split e três álbuns, 
dois deles editados pela editora alemã 
Rotten Roll Rex. Praticam um género de 
música extrema, mas nem por isso 
inaudível, onde incorporam a forte 
ligação a Trás-os-Montes, focando-se na 
cultura e património desta região, desde 
os costumes populares a arcaicos ditados 
que ainda perduram, bem como também a 
inclusão de instrumentos tradicionais 
como a gaita de foles, o adufe e o rabel. A 
tudo isto ainda se junto a humor, as suas 
atuações exóticas e o non-sense que 
caracteriza os Serrabulho, criando assim o 
subgénero que intitulam de happy grind! 
 

 
E S T E   E S P A Ç O   É   T E U 

 
Manda a biografia e o logotipo da tua banda 

para REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM. 
 

 
  

mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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LANÇAMENTO S  D ES TE  M Ê S  
 
 
 

 
 

ANCHARGE – APAB All Politicians Are Bastards 
Grind Crust D-Beat, álbum, CD + Digital, 13 faixas, 21:01 
Miasma of Barbarity Records 
 

 
 

BACTHERION – The Miracle of Death 
Black Metal, reedição, demo, Tape, 3 faixas, 12:37 
Caverna Abismal Records 
 

 
 

HOOFMARK – Evil blues 
Black Heavy Metal Blues, álbum, CD + Digital, 12 faixas, 52:03 
Miasma of Barbarity Records 
 

 
 

MEDO – Monopólio da Violência 
Hardcore, álbum, CD + Digital, 10 faixas 
Raging Planet 
 

 
 

MOONSPELL – Hermitage 
Dark Heavy Metal, álbum, CD + Digital + Vinil, 11 faixas 
Napalm Records / Alma Mater Records / Rastilho Records 
 

 
 

SUSPEITOS DO COSTUME + CONTRA CORRENTE – Ao Vivo – 
Sessão em Estúdio 
Punk Rock, EP, CD, 6 faixas, 18:33 
Amazing Records 
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TOXIKULL – Warriors Collection 
Heavy Metal, box set, 6 singles, CD 
Amazing Records 
 

 
… mais o que nos escapou em janeiro 

 
 

 

MISS LAVA - Doom Machine 
Heavy Rock, álbum, CD + Digital, 15 faixas, 56:17 
Small Stone Records / Kozmik Artifactz 

 
 

 
C O L A B O R A D O R E S 

(M/F) 
 

Procuramos colaboradores para a Revista Lusitânia 
Vem partilhar as tuas histórias de Rock e Metal. 

Envia email para REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM. 
 

 
 
 
 

A  S  S  I  N  A  T  U  R  A  S 
 
 

20,00€ / 12 números 
 
 

REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 
 
 
 

  

mailto:REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM
mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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AGENDA  
 
 

20 
 

21:00 
 

Kandia + Needle @ Hard Club, Porto 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/255001975561380 
 

20 
 

17:00 
 

Vëlla + Equaleft @ Side B, Alenquer 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/216591233421447 
 

 

 
  

https://www.facebook.com/events/255001975561380
https://www.facebook.com/events/216591233421447
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