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E D I T O R I A L  
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Março 2021 
 
O tema de capa deste número de março da 
Revista Lusitânia é as Editoras. 
Começamos com a opinião do nosso 
colaborador Nuno C. Lopes, seguido de 
entrevistas a sete pessoas ligadas a editoras 
nacionais. As bandas em destaque são os 
ROD1313, Secret Chord e Sepulcros, todos 
com lançamentos este mês. Na rubrica Em 
Nome Próprio temos os Dogma, os Kazän 
e os Yagmar. Seguem-se as habituais 
colunas de Hélder Raposo e José Bonito e 
finalizamos com os lançamentos deste 
mês. Infelizmente, e pela primeira vez, a 
nossa agenda está em branco, não 
conseguimos confirmar nenhum dos 
concertos e eventos originalmente 
agendados ou adiados para o mês de 
março. 
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“LABELS”  
 
De um ponto de vista mais simplista e de 
fácil entendimento, poderemos dizer que 
as editoras são, na indústria musical, o 
equivalente a um clube de futebol. Pode 
parecer uma comparação estranha, mas 
basta olhar em redor e perceber que há 
editoras de primeira e de segunda linha. 
Há editoras que, por vezes, parecem ser 
aqueles clubes de escalões inferiores que, 
mais parece um grupo de amigos que se 
junta para a futebolada de domingo. 
 
Todas as bandas têm objetivos, mais ou 
menos comuns, gravar discos, dar 
concertos e… ter uma label. E tendo em 
conta toda a evolução tecnológica, 
atualmente qualquer um pode ter a sua 
label e publicar a sua música ou a música 
dos amigos, ou ainda até a sua sonoridade 
favorita, mas isso não é uma label. É 
apenas algo que pode eventualmente vir a 
ser outra coisa qualquer. 
 
Em Portugal há demasiadas labels, umas 
maiores que outras e, sendo um nicho de 
mercado, nenhuma label se pode dar ao 
luxo de se especializar num género, por 
isso, torna-se natural a label ter uma 
imagem, mas não uma sonoridade. 
Embora apesar de tudo, existirem algumas 
que provam precisamente o contrário. 
Uma label também é um negócio, e por 
isso, é natural que certas editoras, sejam 
reconhecidas pela sua imagem e, claro, 
pelo trabalho que fazem. Quer se queira, 

quer não, a label vem retirar um peso ao 
artista, vem rasgar as amarras do artista, 
deixando o negócio para quem sabe. 
 
Quando pensei neste texto, olhei para os 
meus discos e, percebi que, de forma 
globalizada, uma label reflete os seus 
artistas ou às vezes os criadores da própria 
editora. Se pensarmos em death metal já 
sabemos que na Metal Blade vamos 
encontrar. Nu-Metal? Não há problema, 
temos a Roadrunner. Se estivermos numa 
toada mais clássica, sem stress, a SPV e a 
Century Media resolvem. Como estes há 
muitos exemplos que, numa era digital, 
talvez sejam o retrovisor de uma era. 
Quem nunca comprou um disco só 
porque tinha aquele selo? 
 
Mas essa era terminou, com a evolução e 
com o mundo à distância de um click, o 
trabalho de uma label ficou facilitado no 
âmbito da descoberta de novos talentos 
mas ao mesmo tempo, também mais 
secundário aos olhos de ouvintes mais 
leigos ou desatentos, embora nunca o seja 
na realidade, apenas talvez mais invisível. 
E é aqui neste ponto de equilíbrio que está 
a fina linha que define a ponte para o 
trabalho desenvolvido por uma editora, é 
onde a banda se encontra com o publico e 
onde o publico encontra a banda. De um 
ponto de vista teórico, uma label será 
sempre a última fronteira de uma viagem 
com destino incerto. Poderemos dizer 
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que, por estes dias as bandas serão mais 
independentes, contudo, os melhores 
resultados chegarão sempre com um 
trabalho de dedicação e devoção efetuado 
por centenas de labels. Se as bandas 
necessitam de apoio, convém também 

recordar que, todos sem exceção carecem 
de apoio. Apoiar uma editora que sempre 
apoia, que está sempre presente e que, será 
sempre um reflexo do seu criador, 
também é apoiar as bandas. --- NCL 
 

 

 
 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 
  

http://www.revistalusitania.pt/


 
5 

 

E D I T O R A S  
 
Entrevistámos vários responsáveis, donos 
e editores de editoras nacionais  
e apresentamos o resultado  
nas páginas seguintes. 

Obrigado aos entrevistados por mais uma 
partilha das suas vidas pessoais 

 e profissionais no âmbito  
das suas Editoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Eduardo Trigo  
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Entrevista a Ivo Salgado da Amazing 
Records: 
 

COMO NASCEU A AMAZING RECORDS? 

 
A Amazing Records nasce com a edição de 
Contratempo dos Fitacola no final de 
2018, e foi uma conjugação de fatores que 
alinharam para este nascimento, 
nomeadamente o encerramento do 
Stairway Club em Cascais, proporcionou-
me mais tempo e atenção necessária para 
o primeiro trabalho. Apesar de a vontade 
de lançar e colaborar com bandas ser 

antiga e ter umas pequenas experiências 
no processo, como por exemplo o EP de 
estreia de Okkultist e uma edição especial 
de Toxikull para a tour ibérica, faltava só a 
primeira banda a lançar, surgiu os Fitacola 
numa conversa durante a gravação do 
álbum e era impossível escolher melhor 
banda para arrancar nesta aventura. 
 

A LIGAÇÃO À AMAZING EVENTS É ÓBVIA. 

ESPERAS CONSEGUIR SINERGIAS E MAIS-

VALIAS SIGNIFICATIVAS? 

 
Sim, a Amazing Events já tem uma 
estrutura estabelecida e bem dividida em 
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departamentos como Bookers, Produção, 
Marketing, Design, Contabilidade e 
Gestão, e antes da pandemia dividíamos 
escritório, sendo que a Amazing Records 
é uma marca da Amazing Events e um 
projeto em crescimento, é natural ter 
usado e abusado dos serviços da estrutura 
da Amazing Events. 
 

A EDITORA ESTÁ ABERTA A OUTRAS 

BANDAS OU APENAS A ARTISTAS DA 

AMAZING ARTISTS AGENCY? 

 
Realmente as primeiras edições são todas 
de artistas da Amazing Artists Agency, 
existindo já relação fica mais fácil planear, 
conhecer os planos, a disponibilidade e 
objetivos de cada banda, e isso é 
fundamental para um sucesso de cada 
lançamento. Mas claro que estamos 
abertos a outras bandas, guardo as 
apresentações de todas as bandas que nos 
enviam mail e este ano iremos lançar 
bandas que não fazem parte do roster da 
Amazing Artists Agency. 
 

PARA ALÉM DO SPLIT DOS SUSPEITOS DO 

COSTUME E DOS CONTRA CORRENTE, QUE 

MAIS LANÇAMENTOS TENS PARA 2021? 

 
Além do split, saiu dia 23 de Fevereiro o 
primeiro single do Warriors Collection 
dos Toxikull, uma colecção que irá ocupar 
o ano de 2021 de lançamentos de dois em 
dois meses. Temos ainda planeado o 
lançamento de três reedições em Digital e 
CD de bandas já extintas, um lançamento 
em K7 e dois EPs de bandas no ativo, mas 

em seu tempo será divulgado, até porque 
uma das causas na pandemia na cultura é 
mesmo os cancelamentos, 
reagendamentos e atrasos dos planos. 
 

QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM ÀS 

BANDAS OU AOS NOSSOS LEITORES? 

 
Mais importante que a promoção da 
Amazing Records gostaria de salientar o 
trabalho da Revista Lusitânia feito na 
promoção exclusivamente dos projetos 
nacionais, e este exemplo é muito 
importante para a continuação do nosso 
meio que atualmente está a sofrer com 
falta de oportunidades e enceramentos de 
salas de espetáculos. E se há algo que nos 
une e nos dá esperança para combater 
estas adversidades atuais é a música. Seja o 
novo lançamento ou o clássico, é a música 
que nos aquece e que nos compreende, 
não só nesta pandemia, mas desde sempre. 
Essa música não pode parar, a cultura não 
pode parar e cabe a cada um de nós a 
decisão, seguindo o exemplo da Revista 
Lusitânia, ajudar na promoção dos 
projetos nacionais seja na compra de uma 
t-shirt, seja numa simples partilha de uma 
música nas redes sociais. Seja como for, e 
mesmo sabendo que aqui os leitores já 
mostram o seu interesse ao acompanhar e 
ler, também é importante passar a 
mensagem e chegar a quem não tenha este 
hábito. De resto muita força ao pessoal 
nesta fase com muita leitura e muita 
música. 
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Entrevista a Nuno Barreiras da Caverna 
Abismal Records: 
 

COMO NASCEU A CAVERNA ABISMAL? 

 
A Caverna Abismal Records nasceu há já 
uns longínquos 13 anos, quando eu vivia 
na Hungria. Na altura tudo foi uma 
consequência direta das minhas 
atividades com o meu fanzine Escritas do 
Subsolo, e que me levou a estabelecer 
bastantes contactos no underground, e 
que com o passar do tempo surgiu a ideia 
de fundar uma editora, para lançar bandas 
que eu apoiava. Curiosamente, só depois 
de vários lançamentos é que lancei uma 
banda Portuguesa, os Mandíbula, que 

como sabes foi um co-lançamento da 
Ethereal Sound Works. Na verdade, 
apesar de ter um nome em Português, 
sempre me virei lá para fora por várias 
razões, e só mais ultimamente é que tenho 
apoiado mais bandas Portuguesas. Tem 
sido um percurso interessante nestes 
anos, de muito trabalho, e com muita 
dedicação, mas sempre com os pés 
assentes na terra, e por isso, fazendo o que 
posso dentro das minhas limitações a 
nível de disponibilidade. Enquanto puder 
ocupar o meu tempo livre com vómitos 
das profundezas e blasfémias detestáveis 
por aqui andarei. 
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O QUE SÃO AS ESCRITAS DO SUBSOLO? 

 
As Escritas do Subsolo é um fanzine que 
existiu durante 4 anos, para espalhar a 
palavra do Cabrão, de Belzebu, em todas 
as formas e feitios. Foi um fanzine que 
apoiou essencialmente Black e Death 
Metal, e que pelo meio tinha uns artigos 
sobre matérias que de alguma forma 
tinham a ver com as temáticas de alguma 
das bandas entrevistadas. O último 
número já saiu em 2011. Decidi na altura 
parar porque simplesmente não tinha 
mais tempo para manter a fanzine quando 
a editora já me exigia um maior esforço. Se 
quiserem mais informação visitem o blog 
que ainda existe com toda a informação: 
ESCRITASDOSUBSOLO.BLOGSPOT.COM 
 
COM QUE BANDAS COSTUMAS TRABALHAR? 

 
Como disse anteriormente, a 
nacionalidade para mim não é um 
obstáculo, antes pelo contrário. Gosto 
bastante de trabalhar com bandas 
estrangeiras, muitas delas da América do 
Sul, mas também Europeias claro. Eu 
tendencialmente lanço bandas das quais 
gosto, por isso os estilos andarão sempre à 
volta do Black, Death Metal, com algumas 
coisas Heavy/Doom, e Thrash também. 
Portanto, eu diria que os estilos mais 
clássicos. 
 

A CASSETE É O FORMATO IDEAL PARA A 

CAVERNA? 

 
Apesar de os últimos lançamentos da 
Caverna terem sido 4 cassetes isso não 

quer dizer que seja o formato ideal. Ao 
longo destes anos a editora lançou todos 
os formatos e assim continuará a fazer 
enquanto existir. O lançamento sairá no 
formato que eu achar, em conjunto com as 
bandas, que é mais indicado para o tipo de 
material a expor. Acho que todos os 
formatos têm lugar na editora, tal como 
acredito que cada formato tem uma 
aplicação bastante lógica nas discografias 
das bandas, principalmente ao longo da 
história do Metal. 
 

E ESTA PANDEMIA, COMO AFECTOU A 

CAVERNA? 

 
Esta pandemia, se afetou a Caverna, foi 
mais de uma maneira indireta, pois eu que 
estou por detrás da editora é que fui 
afetado. Estou efetivamente debilitado 
mentalmente e com tumores a possuírem-
me as carnes podres e indigestas que os 
meus ossos ostentam. Os meus pés estão 
destruídos por parasitas agressivos, tal 
como os meus intestinos têm vindo a 
tornar-se uma tormenta para as moscas 
que pela minha casa de banho vagueiam. 
Mas enfim, a editora não foi diretamente 
afetada, aliás foi até reativada 
recentemente, talvez desencadeada pelos 
eventos recentes de supuração suprema 
dos ares caseiros. 
 

QUE EDIÇÕES TENS PREVISTAS PARA 2021? 

 
Agora mesmo, a editora fez uma reedição 
da long sold out demo dos Bactherion, 
banda lenda dentro do nosso espectro 
nacional, nomeadamente dentro do Black 

http://escritasdosubsolo.blogspot.com/
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Metal, que deu posteriormente origem aos 
inconfundíveis Filii Nigrantium 
Infernalium. Estou agora a trabalhar 
noutras coisas, tal como o lançamento de 
Archaic Tomb em LP, e na preparação da 

estreia de uma banda Grega que emana 
Black Metal Grego da velha Guarda por 
todos os poros que tem! Depois haverá 
mais lançamentos Portugueses, revelados 
a seu tempo. 
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Entrevista a Gonçalo João da Ethereal 
Sound Works: 
 

FUNDADA EM 2003 A ESW CONTA JÁ COM 

DEZENAS DE EDIÇÕES AO LONGO DOS ANOS. 

A CAMINHO DOS 20 ANOS DE EXISTÊNCIA, 

CONTA-NOS UM POUCO DO VOSSO HISTORIAL 

E DIGAM-NOS SE QUANDO INICIARAM ESTE 

TRAJETO CONTAVAM CHEGAR ATÉ AQUI? 

 
O projeto da editora teve uma primeira 
tentativa no final do milénio. Na altura o 
excesso de pessoas envolvidas e as suas 
diferenças ditaram o insucesso do projeto. 
Depois em 2002, com um grupo mais 
restrito, começámos por contactar quatro 
bandas, os Fear Thy Name, os Love Lies 
Eternal, os Secrecy e os She’s A Dove e 
criámos a empresa oficialmente em 
janeiro de 2003. Na altura, o âmbito da 
ESW ia da música ao audiovisual, sendo 
que o primeiro trabalho foi a componente 
vídeo de uma peça de Teatro. Só mais 
tarde em 2007 o projeto foi reformulado e 

virou definitivamente a editora que é 
atualmente. 
 
O espírito da ESW sempre foi o de editar 
trabalhos que de outra forma nunca 
veriam a luz do dia. Na altura, assistíamos 
ao nascimento e à morte de bandas de 
qualidade, sem que nenhum registo 
ficasse para a posteridade. Ainda tenho 
demos de algumas delas. O lucro nunca foi 
um objetivo, todos nós trabalhávamos 
noutras áreas, nunca dependemos das 
vendas de discos para comer, e sempre 
encarámos o projeto como uma atividade 
não lucrativa, de apoio às bandas e 
gratificante em termos pessoais. 
 
Sobre o chegar aqui, como dizes, nunca 
fizemos planos maiores. Sempre 
trabalhámos edição após edição, sem 
pensar muito no futuro. E ainda aqui 
estamos… 
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OLHANDO PARA O VOSSO CATÁLOGO É 

NOTÓRIA UMA ABRANGÊNCIA A NÍVEL 

MUSICAL BASTANTE INTERESSANTE, DE 

COISAS COMO XÍCARA OU FADOMORSE 

PASSANDO POR OUTRAS COMO THE 

MELANCHOLIC YOUTH OF JESUS, PAINTED 

BLACK, SECRECY, UIVO BASTARDO, LEFT 

SUN OU R.A.I.V.A. SEMPRE FOI VOSSO 

OBJECTIVO TAL EXPANSÃO EDITORIAL EM 

TERMOS DE GÉNEROS MUSICAIS? 

 
Vou-te responder com uma frase antiga 
que costumávamos dizer em tons de 
brincadeira, mas que sempre nos 
identificou. “Não editamos pimba por 
razões óbvias, e fado, porque nenhum de 
nós percebe o suficiente para distinguir o 
mau do bom”. Posto isto, editamos 
música. 
 
AINDA NO VOSSO CATÁLOGO, DE REALÇAR A 

FIDELIDADE DE PROJETOS COMO 

SOUNDSCAPISM INC. E HOURSWILL COM OS 

QUAIS TÊM UM NÚMERO INTERESSANTE DE 

EDIÇÕES. NESTES NOVOS TEMPOS EM QUE A 

FUGACIDADE E O IMEDIATISMO DITAM LEIS, 

QUE COMPLICADO SE TORNA PARA UMA 

EDITORA MANTER UMA BANDA NOS SEUS 

QUADROS A LONGO PRAZO? 

 
Os primeiros contratos que fizemos com 
bandas, pressupunham a edição de pelo 
menos dois álbuns e eram contratos a 
cinco anos. Rápido percebemos que o 
mercado já não trabalhava assim, e os 
contratos hoje em dia são contratos de 
edição de um determinado trabalho e não 
contratos à banda. 
 
Em relação à fidelidade das bandas, não é 
tanto das bandas, mas mais das pessoas. 
No caso de Soundscapism Inc., o Bruno A. 
entrou para a ESW com a edição do 
terceiro álbum de Vertigo Steps. Até hoje 
já editámos o tal terceiro álbum de Vertigo 

Steps, uma edição especial com os três 
álbuns da banda, uma compilação, mais 
três álbuns já enquanto S. Inc., e o quarto 
sai este ano. Eu acho que esta fidelidade 
tem muito a ver com a amizade que se cria 
neste tipo de trabalho. O contrato a que 
nos obrigamos é meramente uma forma 
de proteger os direitos de autor de 
eventuais situações mais desagradáveis. 
As edições da ESW sempre foram 
autênticas parcerias, tanto na edição como 
depois na promoção. Claro que há bandas 
que editam o seu álbum de estreia e depois 
partem para outras paragens. E por nós é 
perfeito, procuram crescer. Nós temos 
consciência das nossas limitações 
enquanto editora, mas também não 
prometemos nada que não possamos 
cumprir. 
 
Um dos maiores exemplos dessa 
dualidade fidelidade/amizade são o Jorge 
Oliveira e o Barros Onyx. Originalmente 
dois membros de duas bandas distintas, 
Secrecy e The SymphOnyx, hoje são dois 
grandes amigos, e trabalhamos todos 
juntos em Secrecy, em OZ, em Dark 
Wings Syndrome, em The Darkness... e 
acho que já falei demais, depois em 2021 
ou 2022 logo verão. Mas é como uma teia, 
de músicos, que se tornam amigos, e 
passam a fazer parte desta família ESW. 
Aconteceu com estas bandas, continua a 
acontecer com outras bandas, e com 
outros músicos, como por exemplo 
Hourswill, que tu referes na tua pergunta. 
Enfim, é como nós sabemos trabalhar… 
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ASSISTIMOS DE MOMENTO A UM CERTO 

REVIVALISMO NO QUE AO CONSUMO DE 

VINIL E CASSETE DIZ RESPEITO. FAZ PARTE 

DOS PLANOS DA ESW. NUM FUTURO 

PRÓXIMO ENTRAR TAMBÉM NESSE 

MERCADO? 

 
Sim, faz parte dos planos, já esteve para 
acontecer várias vezes, mas por uma ou 
outra razão, acabou por não acontecer. Há 
planos para reedições em cassete e há 
planos para edições em vinil. Vamos ver 
para quando. 
 

TENDO EM CONTA O VOSSO PAPEL E 

CONTRIBUTO A NÍVEL EDITORIAL PARA A 

CENA MUSICAL PORTUGUESA AO LONGO 

DESTAS QUASE DUAS DÉCADAS, NÃO 

ACHAM QUE A ESW DEVERIA ESTAR NUM 

PATAMAR MAIOR DE RECONHECIMENTO EM 

TERMOS NACIONAIS E, JÁ AGORA, SE ESTÁ 

NO VOSSO HORIZONTE FUTURAS 

PARCERIAS, TANTO NACIONAL COMO 

INTERNACIONALMENTE, EM TERMOS DE 

DISTRIBUIÇÃO DO VOSSO CATÁLOGO? 

 
Epá não, estamos muito bem onde 
estamos atualmente. O único 
reconhecimento que nos interessa é o das 
bandas. E esse tem sido positivo do ponto 
vista global, por isso… o resto é conversa… 
 
Em relação à distribuição, nós em tempos 
tivemos uma pseudo distribuição e 
reedição na Rússia e países de leste, e 
sempre tivemos as habituais trocas entre 
editoras, aliás temos na nossa loja online, 
uma quantidade significativa de material 
de outras editoras. Mas, embora ainda se 
faça algumas trocas, ao longo dos anos 
focámo-nos no mercado nacional. Claro 
que as plataformas digitais, a própria 
promoção que fazemos, continua a ser a 
nível global, e continuamos com vendas 

para além-fronteiras, mas já não é nossa 
prioridade essas mesmas trocas. Por 
exemplo, 50% das vendas da loja online 
são para fora de Portugal. A edição do 
segundo álbum dos Left Sun está quase 
esgotada porque se vendeu uma boa parte 
para Espanha. Ou seja, trabalhamos com 
bandas nacionais, distribuímos em 
Portugal, mas continuamos com uma 
promoção global. E quando há 
encomendas para fora, envia-se. 
 
TERMINANDO, TENDO EM CONTA OS TEMPOS 

CONTURBADOS QUE VIVEMOS, DE QUE 

MANEIRA FOI AFETADO O VOSSO TRABALHO 

ENQUANTO EDITORA E QUAIS OS PLANOS 

PARA O RESTO DO ANO? 

 
Digamos que tenho uma lista de espera, 
que não sei quando é que a vou conseguir 
despachar toda. Afetou, claro que afetou, 
a todos nós. Bandas, produtores, salas, 
técnicos, editoras, fãs, enfim, toda esta 
mini-indústria.  
 
O que está efetivamente planeado para 
2021, neste momento, é apenas o 
Afterglow of Ashes, o quarto álbum dos 
Soundscapism, Inc., onde estamos a testar 
novas ideias para o formato do produto 
em si. Tudo o resto está pendente da 
evolução desta pandemia. E estamos a 
falar de novos projetos, novos álbuns, 
singles, splits, umas quantas covers, 
enfim, muita coisa na calha, que nos 
deverá ocupar 2021 e 2022. Vamos ver em 
que estado é que todos nós chegaremos ao 
próximo verão… 
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Entrevista com Nuno Miranda da 
Gruesome Records: 
 

COMO NASCEU A GRUESOME RECORDS? 

 
Antes de mais queremos agradecer à 
Revista Lusitânia pelo convite e por ter 
demonstrado toda a disponibilidade para 
com a Gruesome Records desde o início. 
Basicamente a editora nasce de uma ideia 
que tive durante o primeiro período de 
confinamento. A ideia surge na 
necessidade que tinha de fazer um pouco 
mais pelo nosso panorama nacional e 
principalmente na música mais extrema e 
pesada. Foi um processo rápido e de 
poucos dias. Após ponderar e trocar ideias 
com algumas pessoas, decidi convidar o 
Álvaro para avançar com o projeto. 
Oficialmente a Gruesome Records 
arrancou no dia 1 de junho do ano passado 
e foi apresentada ao público no dia 27 de 
agosto. 
 

A GRUESOME TEM LIMITE QUANTO AO 

ESTILO QUE EDITA? 

 

Aquilo que temos a certeza, é que apesar 
de não estarmos restritos apenas a um ou 
dois subgéneros dentro do Metal, existem 
alguns estilos com os quais poderemos 
não vir a trabalhar. Naturalmente as 
edições incidirão mais num ou noutro, 
mas não nos focamos apenas num par 
deles. Vamos mais além disso. Já temos 
lançamentos de Doom, Stoner, Death 
Metal, Sludge, Thrash Metal e ainda vêm 
aí uns que fogem a essas sonoridades, mas 
andará sempre à volta destes que 
mencionei. Acima de tudo, na Gruesome 
Records temos de nos identificar sempre 
com o que estamos a editar. Temos de 
sentir que gostamos e que nos diz alguma 
coisa. Não vamos editar uma banda só 
porque está na moda. 
 

COMO CORRERAM OS LANÇAMENTOS DE 

BOULDER, BASALTO E COLOSSO? 

 
Os lançamentos correram bastante bem, 
sinceramente melhor do que estávamos à 
espera. Neste momento a edição de 
Basalto está praticamente esgotada. 
Boulder e Colosso venderam bastante 
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bem e Iron Pike que saiu a 26 de fevereiro 
tem basicamente mais de metade da 
edição vendida. Somos uma editora 
bastante nova, mas estamos a arriscar 
bastante e temos tido um retorno e um 
feedback bastante positivos, felizmente. 
Temos também uma forma de estar e 
trabalhar no mercado que não vai muito 
ao encontro do que se faz normalmente. 
Tentamos sempre ter preços baixos e 
acessíveis em todas as edições, enquanto 
tal nos for possível. 
 

A GRUESOME MARCA PRESENÇA NO 

BANDCAMP. OPÇÃO OU NECESSIDADE? 

 
Não apostamos no formato digital porque 
gostamos de deixar isso para as bandas. 
Trabalhamos os formatos físicos e, 
provavelmente, será sempre assim. Todos 
os lançamentos estão também disponíveis 
em digital no nosso Bandcamp mas só 
porque é uma condição para podermos 
disponibilizar os formatos físicos. Na 
versão gratuita do Bandcamp só é possível 
vender esses formatos se lá tivermos o 
digital disponível. Teoricamente, temos o 
digital à venda, mas só por imposição. Não 
o divulgamos nem promovemos e, sempre 
que possível, direcionamos essa parte para 
os locais oficiais geridos pelas bandas. 
 

FALA-NOS DO NOVO SPLIT QUE AÍ VEM. E 

MAIS PLANOS PARA 2021? 

 
Começamos 2021 da melhor maneira 
possível com o lançamento do novo álbum 
de Colosso. Não podíamos ter desejado 
um início de ano tão bom. A receção foi 

muito positiva quer por parte dos media 
quer do público. Foi um lançamento que 
nos deu muito gosto de trabalhar até 
porque já éramos fãs dos trabalhos 
anteriores da banda. Relativamente a 
futuros lançamentos, tal como já foi 
anunciado, vamos lançar a compilação em 
CD dos suecos Iron Pike que sai a dia 26 
de fevereiro, o EP de estreia dos thrashers 
americanos Exfiltraitor e ainda vamos ter 
o lançamento em cassete da banda italiana 
de Death Metal Helslave. Lançamento 
este que é uma parceria com a Pulverised 
Records (que disponibilizará o CD e o 
vinil) e com a Desert Wastelands 
Productions (que lançará a versão 
americana da cassete). Para já, e à data 
desta entrevista, só podemos mesmo falar 
destes três apesar de já termos muitas e 
boas novidades para anunciar 
brevemente.  
 
Relativamente ao Split em concreto foi 
um convite que nos surgiu e que 
aceitamos de bom grado. Vai ser um 
investimento e lançamento em conjunto e 
a nível mundial que vai contar com a 
participação de cerca de sete editoras 
espalhadas quer pelo continente 
americano quer pelo europeu. Vai ser um 
7” com cinco temas no total, dois dos 
britânicos Sewer Trench e três dos 
brasileiros Ressonância Mórfica. Ainda 
não existe uma data de lançamento, mas 
estamos a estudar os melhores timings 
entre todas as partes envolvidas para que 
seja anunciado o quanto antes. 
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Entrevista a Zé Pedro da Larvae Records: 
 

COMO NASCEU A LARVAE RECORDS? 

 
Já tinha editado alguns trabalhos de 
bandas amigas no passado e penso que 
estava a sentir gradualmente falta dessa 
sensação única de editares coisas por ti 
mesmo e a realização que daí advém. 
Nesse momento achei que faria sentido 
começar a reunir tudo sob um mesmo 
nome, Larvae, e dar-lhe continuidade a 
ver como as coisas evoluíam. A Larvae 
Records emergia assim em 2013 e 
começou por ser um mero hobby, um 

veículo que usei para lançar alguns 
lançamentos ultralimitados de algumas 
das minhas bandas como Holocausto 
Canibal e Grunt, em formatos mais 
atípicos até então no percurso 
discográfico de ambas. 
 

COMO PASSAS DA CASSETE DO COMPÊNDIO 

DE AVERSÕES PARA ESTE DISCIPLINE? 

 
Digamos que passei com quatro dezenas 
de lançamentos pelo meio!      Como fan 
confesso de largos anos da maior parte das 
bandas que editamos, é um orgulho 
desmedido ter bandas como Genocide, 
Gangrena, Sacred Sin, Xeque-Mate, 
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Decayed, Web entre tantas outras a 
concederem-nos a honra de trabalhar com 
elas e algumas em regime de continuidade. 
Se nos move por vezes a reedição de 
álbuns aclamados e de culto, que por 
diversas razões já se encontram esgotados 
ou existem apenas unidades residuais a 
preços proibitivos (sendo totalmente 
gratificante conseguir dar a conhecer esse 
legado incontornável a gerações 
posteriores, possibilitando novamente a 
sua aquisição a preços terrestres e se 
possível acrescentando algo às edições 
originais que muitos seguidores ainda 
guardaram religiosamente até à 
atualidade), também nos move acolher 
bandas em início de carreira com todo o 
sangue na guelra e motivação inerente aos 
inícios, mas já com objetivos vincados e 
ávidas por tragar o futuro. 
 

COM QUE ESTILO DE BANDAS COSTUMAS 

TRABALHAR? 

 
Embora de início houvesse uma tendência 
natural para associarem a Larvae às 
sonoridades mais extremas e pesadas, 
talvez devido às minhas bandas de raiz, a 
verdade é que embora ancorada nalgumas 
dessas vertentes o roster é diverso e 
variado. Já se trilharam caminhos do 
Doom ao Death e Grind, da mesma forma 
que já se foi do Black Metal ao 
Hard’n’Heavy, assim como outras 
incursões que nem sequer podemos 
rotular como pertencentes ao Heavy 
Metal. Mais importante do que a 

sonoridade de uma banda, prevalece a sua 
essência, carisma, visão do circuito 
musical e a forma como se dedica com 
resiliência, ambição e capacidade de 
superação a tudo isso. Reunindo estes 
tópicos, qualquer banda poderá sempre 
pertencer às fileiras Larvae se assim o 
quiser e vir nisso uma mais valia. 
 

EDIÇÃO EM VÁRIOS FORMATOS É 

OBRIGATÓRIO? 

 
É inegável que um trabalho editado numa 
pluralidade de formatos tem sempre outro 
impacto e poderá saciar os seguidores 
mais entusiastas de cada um dos formatos, 
ou os colecionadores ávidos que 
consomem todos eles. Sem fazer um 
exercício de hierarquização entre bandas 
ou álbuns, é fácil perceber que muitas se 
encontram em fases e ritmos diferentes da 
sua carreira e nem sempre faz sentido, ou 
nem sempre é viável financeiramente 
apostar em todos eles. Por vezes também 
se dá uma recetividade acima do que 
prevíamos com o formato que decidimos 
inicialmente avançar e depois acabamos 
por materializar os outros. 
 
Embora mais conotados como uns dos 
precursores do revivalismo da cassete em 
Portugal, e continua a ser um formato que 
nos cativa incondicionalmente, já 
editamos considerável número de edições 
em CD, vinil e algumas a percorrer os 
formatos todos. 
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PORQUÊ CONTINUAR EM PLENA PANDEMIA? 

PORQUE NÃO UMA PAUSA? 

 
Vínhamos de anos consecutivos de forte 
agenda no que toca a organização de 
eventos, em que nem sempre 
conseguíamos materializar todas as ideias 
que iam surgindo no âmbito da editora, 
nem responder a todas as solicitações que 
íamos tendo por parte de bandas à procura 
de um acolher discográfico. Desta forma 
pareceu-nos óbvio que perante esta 
paragem abrupta a que formos infligidos, 
e num momento que já tínhamos mais de 
vinte bandas agendadas até ao fim de 
2020, devíamos encarar este obstáculo 
como uma oportunidade de materializar 
finalmente vários projetos que tínhamos 
em mente levar a cabo com a vertente 
editorial. Começamos por lançar 
trabalhos de Sacred Sin, Gaerea e 
Haemorrhage para sentir a recetividade 
das pessoas durante este contexto 

pandémico, e após sentirmos um apoio 
massivo, decidimos prosseguir com 
lançamentos de Xeque-Mate, Corpus 
Christii, La Chanson Noire, Grindead, 
Unfleshed, Skinning e a compilação 
Shredding Extravaganza. Foi também um 
período crucial para cimentar os nossos 
canais de distribuição internacional e 
solidificar também o roster de editoras 
por nós distribuídas exclusivamente em 
território nacional. 
 

QUERES MANDAR ALGUM CONSELHO ÀS 

BANDAS QUE GOSTARIAM DE TRABALHAR 

COM A LARVAE? 

 
Já enumerei linhas atrás quais as 
qualidades que mais valorizamos numa 
banda, sendo essas as que mais 
procuramos ter ao nosso lado no roster. 
Muito obrigado pelo continuado apoio e 
divulgação! 
 

 

 
 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 
  

http://www.revistalusitania.pt/
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Entrevista a Tosher da Miasma of 
Barbarity Records: 
 

COMO NASCEU A MIASMA OF BARBARITY 

RECORDS? 

 
A Miasma of Barbarity Records nasceu 
em Maio de 2018, e foi formada por mim 
e um amigo, o Neverendoom vocalista dos 
Scum Liquor, o objetivo da editora seria 
suportar as nossas bandas e projetos, bem 
como as bandas de pessoal amigo, desde 
que a música fosse do nosso agrado e a 
banda fosse porreira. 
 
O primeiro lançamento foi uma cassete 
dos Flagellum Dei, uma reedição limitada 

a 33 cópias, do Victory of Tyranny feita 
propositadamente para presentear os fans 
da banda com uma lembrança especial, no 
concerto que deram no RCA Club com os 
seus conterrâneos Corpus Christii, ora 
isto foi no dia 2 de junho de 2018, a edição 
esgotou, pois eram muito poucas, o que 
deu algum animo e decidimos continuar a 
jornada. 
 
Entretanto o Neverendoom decidiu sair e 
eu continuei por talvez ser persistente e 
gostar demasiado disto para parar, mas 
mantenho o espírito do início, lançar os 
projetos e bandas onde participo, bandas 
novas e bandas que estejam no ativo. 
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QUE ESTILOS EDITAS? E NACIONALIDADES? 

 
Não há um estilo propriamente definido, 
procuro todo o tipo de bandas dentro do 
espectro metálico e punk, desde o Hard 
Rock mais Glamoroso ao Grindcore mais 
corrosivo, penso que tem a ver com o que 
ouço, e como ouço um pouco de tudo, 
desde que entre no ouvido e sinta 
potencial no material apresentado. 
 
Só edito material Português, é uma das 
formas de apoiar o nosso panorama e dar 
voz ao que de bom se vai fazendo por cá. 
 

COSTUMAS PROCURAR BANDAS PARA 

EDITAR? OU ELAS CHEGAM-TE 

NATURALMENTE? 

 
Normalmente a procura de bandas surge 
de forma natural, como trabalho 
diariamente com música e músicos, ou 
surge em conversa com amigos, ou ouço a 
banda no BandCamp e envio uma 
proposta. Recebo também algumas 
propostas por email, mas a procura é 
diária, gosto de conhecer novos sons e 
bandas. 
 

COMO CARACTERIZAS A QUALIDADE DO 

MATERIAL QUE TE CHEGA? 

 
A qualidade do material na sua maioria 
ombreia o que se faz lá fora, chegamos a 

um ponto evolutivo em que com a 
tecnologia existente consegues gravar um 
álbum em casa, não quero dizer com isto 
que procuro bandas que gravem os álbuns 
em casa, muito pelo contrário, penso que 
os live takes são os melhores, curto 
quando as bandas gravam tudo direto e 
depois misturam as pistas e equalizam, é a 
essência musical no seu estado mais puro, 
mas cada banda ou projeto tem o seu 
método de trabalho e respeito isso. 
 

PREFERES O BANDCAMP AO SPOTIFY E ÀS 

PLATAFORMAS DIGITAIS? 

 
Tenho usado o Bandcamp e o Discogs 
para vendas online e o YouTube e 
Facebook para promoção das edições da 
editora, estou a trabalhar para brevemente 
haver um espaço inteiramente dedicado à 
editora, um website com store. 
 

QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM ÀS 

BANDAS QUE POSSAM VIR A LER ESTA 

ENTREVISTA? 

 
Lutem pelo que gostam e vivam a música, 
é para isso que ela existe, para ser vivida e 
ouvida, acredito em vocês e no vosso 
potencial e cá estarei para imortalizar as 
vossas ideias para a posteridade. Obrigado 
também à vossa revista pela disponibili-
dade demonstrada. Um abraço a todos. 
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Entrevista a Nuno Guerra da Voraus 
Records: 
 

COMO NASCEU A VORAUS RECORDS? 

 
A Voraus Records nasce em maio de 
2020, fruto de uma produtora de 

concertos, a Syndikat Sekt, com a 
necessidade urgente de fazer algo no 
panorama underground nacional, mais 
direcionado, neste caso, para todas as 
sonoridades que de uma forma ou outra 
fossem beber ao espírito 77. 
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Essencialmente diretas, cruas e genuínas. 
Seria e será sempre o principal requisito. 
 

QUERES EXPLICAR O CONCEITO 

PUNK ROCK 77? 

 
No meu caso e no conceito Voraus terá 
sempre ligação com a realidade nua e crua. 
O espírito 77 nunca se perderá enquanto 
houver verdade na atitude e no espírito, 
embora isso hoje esteja em vias de 
extinção, uma vez que o plástico 
predomina. 
 
É o tal mastiga e deita fora em que não há 
espaço para o aprofundar da coisa, 
dissipando-se num abrir e fechar de olhos. 
Deixa de haver a entrega que é algo 
visceral e que só na rua é que ganha forma. 
A tal realidade que torna o punk tão real e 
ao mesmo tempo autenticamente intacto. 
Mas enquanto resistir a autenticidade há 
margem de progressão em Portugal e no 
estrangeiro. 
 

A VORAUS COSTUMA PROCURAR BANDAS 

PARA EDITAR OU SÃO AS BANDAS QUE 

PROCURAM A VORAUS? 

 
Sim, somos nós que ponderadamente 
contactamos em função de critérios e 
consoante o que estejamos a determinar 
fazer. Isto sempre com o espírito 
underground, que é o que nos move. 

O VOSSO FORMATO PREDILETO É O VINIL. 

PORQUÊ? 

 
Penso que o vinil ao contrário de qualquer 
outro formato foi ganhando espaço, 
muito na vaga do colecionismo e pelo 
ritual que representa desde que se compra 
até que se escuta em casa. No nosso caso 
terá sempre relação com a aposta de início, 
não querendo dizer que para a frente não 
se trabalhe noutro tipo. Por agora é o 
formato escolhido. 
 

COMO ESTÁ A VORAUS E ESTA PANDEMIA? 

 
Neste momento e esperemos que daqui 
para a frente continuamos a trabalhar 
regularmente e com resultados. Afectou e 
de que maneira uma vez que os concertos 
estão cancelados como é sabido, não 
podendo assim haver o tal contacto direto 
com as bandas e público em geral. Mas no 
nosso caso a adversidade é também o que 
nos move e motiva. 
 

QUE PLANOS TENS PARA 2021? 

 
Este ano é o ano da entrega total e também 
novos mercados. Perspetivam-se coisas 
bastante interessantes. É Voraus, sempre 
em linha reta. 
 

 

Nota da redação: As entrevistas com o Luís Lamelas da Chaosphere Recordings e com 
o Daniel Makosch da Raging Planet, duas editoras nacionais, e que foram 
respetivamente publicadas nos números #3 de novembro de 2020 e #4 de dezembro de 
2020 desta revista, podem ser lidas ou descarregadas em REVISTALUSITANIA.PT/REVISTA/. 

  

http://revistalusitania.pt/revista/
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COMO NASCEU O PROJETO ROD1313? 

 
Este projeto era uma coisa que já tinha em 
mente há bastantes anos, há uns vinte 
anos para ser mais preciso. Tocar guitarra 
sempre me fascinou e nada melhor que 
um projeto instrumental para poder 
explorar o instrumento e pôr em prática as 
ideias. 

Derivado a tocar em várias bandas nunca 
tive o tempo que precisava para 
desenvolver este projeto, mas depois da 
experiência fracassada na última banda na 
qual participei decidi que estava na altura 
indicada para avançar com este projeto. 
 

COMO SE TROCA VILA REAL DE SANTO 

ANTÓNIO POR UPPSALA? 

 
Trocar Vila Real de Santo António por 
Uppsala foi apenas uma oportunidade que 
surgiu em 2009 e decidi arriscar porque as 
coisas não andavam muito bem em 
Portugal na área do trabalho, por isso 
decidi tentar procurar uma vida melhor, 
claro que também pensei que seria uma 
boa oportunidade para a minha carreira 
musical. 
 
SENTES QUE É MAIS FÁCIL DAR EXPRESSÃO 

AO TEU SOM NA SUÉCIA QUE EM PORTUGAL? 

 
Não sinto que seja mais fácil dar expressão 
ao meu trabalho aqui porque hoje em dia 
tens todas as ferramentas necessárias para 
divulgar o teu material. Acho que em 
Portugal temos muitos músicos talentosos 
mas normalmente só damos valor ao 
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material vindo do estrangeiro. Quando 
comecei a tocar na Suécia apercebi-me 
que os músicos aqui eram como eu ou 
como muitos amigos músicos que tenho 
em Portugal, e que não havia assim grande 
diferença na qualidade musical. O que 
aqui há é muito apoio por parte do 
governo aos músicos, tipo se tens uma 
banda recebes um apoio do estado o que 
torna as coisas mais fáceis para a gravação 
de material ou outras coisas que são 
necessárias num projeto musical. 
 

SENDO UM PROJETO INSTRUMENTAL, 

NUNCA SENTISTE NECESSIDADE DE O 

VOCALIZAR? 

 
Não, nunca senti essa necessidade porque 
neste projeto a guitarra é o vocalista. 
Quem sabe num futuro próximo possa 
surgir uma oportunidade de ter algum 
convidado num tema, mas de momento 
não penso muito nessa possibilidade. 
 

FALA-NOS DA PARTICIPAÇÃO DE LUÍS 

JUSTINO COM TECLAS NO TEMA THE 

AWAKENING? 

 
Conheci o Justino em 1999 quando ele 
produziu um disco da banda onde tocava. 
Foi uma experiência muito enriquecedora 
para mim ter trabalhado com ele nessa 
altura, por ele ser um excelente músico e 
com uma visão muito profunda sobre o 
que é que uma música precisa para ficar 
melhor, aspetos a corrigir e até nos solos 
de guitarra; ele ajudou-me a criar malhas 
que sem ele não sei se as faria. Nos temas 
de ROD1313 normalmente sou eu que 
gravo os synths ou uns pianos simples, 

mas quando estava a compor a música The 
Awakening senti que precisava de algo 
mais complexo então decidi falar com ele 
para participar nessa música e o resultado 
superou as minhas expectativas. Espero 
num futuro próximo fazer algo com ele 
outra vez. 
 

E AGORA, PLANOS PARA A PROMOÇÃO 

DESTE DARK CLOUDS? 

 

 
 
No momento estou a promover o Dark 
Clouds na internet a mandar emails para 
revistas e rádios. Com esta pandemia que 
estamos a viver é difícil ou impossível 
promover o disco a tocar ao vivo. No 
entanto, dia 5 de março, dia do 
lançamento do Dark Clouds, pelas 22:00 
em Portugal vou fazer um live streaming 
no meu canal do Twitch no qual vou tocar 
temas do novo disco e também do Gravity. 
Deixo desde já aqui o convite para quem 
quiser ver. 
 
                                   WWW.TWITCH.TV/RODRIFFS 

  

http://www.twitch.tv/rodriffs
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QUEM SÃO OS SECRET CHORD?  

 
Os Secret Chord são uma banda de metal 
moderno e alternativo, da região de 
Coimbra, constituída atualmente por 
cinco músicos: Raquel Subtil na voz 
principal; Carlos Pereira nas vozes e 
guitarra; João Conceição na guitarra; 
Nuno Fidalgo no baixo; e Afonso Martins 
na bateria. Fundados em 2015 em Vila 
Nova de Poiares, contamos já com o EP 
Dimensions of a Dream editado em 2017 
e o single Wraith of Oblivion editado em 
2018. Este ano, estamos muito felizes por 
poder lançar um novo trabalho em março, 
desta feita o nosso primeiro álbum de 
longa-duração intitulado Aurora. Nos 
últimos cinco anos, temos tido a 
oportunidade de pisar vários palcos em 

todo o país e mostrar a nossa música a cada 
vez mais pessoas. O nosso maior desejo 
será ter a possibilidade de continuar a 
fazê-lo num futuro próximo. 
 

O VOSSO ÁLBUM AURORA SAI AGORA EM 

MARÇO PELA SLEASZY RIDER RECORDS. 

OPÇÃO VOSSA OU OPORTUNIDADE? 

 
Na verdade, foram ambos. A possibilidade 
de editar o nosso álbum pela Sleaszy Rider 
foi uma oportunidade que surgiu através 
de um contacto da própria editora, após 
termos enviado algumas demos do novo 
álbum. Felizmente, esta não foi a única 
proposta que nos chegou de editoras 
interessadas no nosso trabalho. No 
entanto, e tendo em conta os nossos 
objetivos, considerámos a opção pela 
Sleaszy Rider como sendo aquela que 
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reunia melhores condições para esta nova 
fase da nossa carreira. 
 

AURORA CONTA COM VÁRIAS 

PARTICIPAÇÕES, QUEREM CONTAR-NOS 

COMO ACONTECERAM?  

 

 
 
Aconteceram com alguma naturalidade, 
uma vez que são pessoas que já 
colaboraram connosco anteriormente. A 
exceção será talvez o Miguel Inglês, dos 
Equaleft, que participa pela primeira vez 
num tema nosso, mas que já conhecíamos 
dos palcos que fomos partilhando. Ele 
aceitou a nossa proposta de imediato e deu 
um cunho pessoal determinante para a 
qualidade do tema em que participou, por 
isso, estamos muito agradecidos por 
contar com a participação dele no álbum. 
No caso do Francisco Brito, que gravou 
todas as linhas de baixo, foi a última 
participação dele como membro oficial 
dos Secret Chord, onde se manteve 
durante pouco mais de um ano, e a quem 
estamos imensamente gratos por toda a 

ajuda e disponibilidade para levar este 
projeto em diante. Também o Coro Misto 
da Sociedade Filarmónica Lousanense foi 
um grupo que já conhecíamos, chegaram 
até a participar num concerto nosso em 
2018, e mostraram-se logo disponíveis 
para colaborar em alguns temas. Pessoas 
sempre simpáticas e bem-dispostas, 
sempre interessadas em explorar novos 
horizontes e cruzamentos musicais. 
 

PARA ALÉM DO SINGLE MAIS RECENTE 

"EVERYTHING REPEATS" COM DIREITO A 

TELEDISCO, O QUE PODEMOS ESPERAR DO 

AURORA? 

 
É um disco com uma sonoridade forte e 
robusta, trabalhada ao longo de dois anos, 
com novas abordagens estilísticas e um 
arrojo bem denotado em determinados 
detalhes presentes em vários temas. Este 
single de avanço, Everything Repeats é 
uma primeira amostra de um disco muito 
baseado na dicotomia entre luz e 
escuridão, mas de um ponto de vista mais 
abstrato e pessoal, refletindo tudo aquilo 
que é de mais íntimo no ser humano. Vão 
poder ouvir refrões poderosos, riffs de 
guitarra bem pesados, ritmos contagiantes 
e linhas melódicas memoráveis. 
 

E, EM TERMOS LÍRICOS, O QUE NOS CONTA 

ESTE AURORA? 

 
Não foi de todo propositado, pois como já 
referimos, este álbum foi composto 
durante dois anos, mas não podemos 
negar que o mesmo acaba por se encaixar 
de alguma forma na situação atual. Cada 
tema tem uma mensagem diferente, mas 
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no fundo todas se interligam. Aurora é a 
força, a perseverança e a luz, é a junção do 
ser humano com a sua luz interior e a 
escuridão a que tenta sempre fugir... uns 
com mais sucesso do que outros. Neste 
nosso novo trabalho podem encontrar 
tanto mensagens mais pesadas e 
profundas como mensagens de esperança, 
cada uma ganhando a sua força com as 
composições melódicas e os seus riffs 
pesados, permitindo criar uma mistura de 
sensações e sentimentos. 
 

A PROMOÇÃO ESTÁ SEMPRE AFETADA POR 

ESTA PANDEMIA. COMO CONTAM DAR A 

VOLTA À QUESTÃO? 

 
Como é óbvio, iremos para já centralizar a 
promoção do álbum nas redes sociais, 
plataformas digitais e nos media de forma 

geral, o que permite para já que qualquer 
pessoa possa ter acesso aos novos temas 
com facilidade. Iremos ter o disco físico 
disponível para enviar a todos os 
interessados, logo que possível. Quanto a 
concertos, estamos a aguardar 
pacientemente que a situação pandémica 
melhore e permita o regresso a uma nova 
normalidade. Devemos acreditar que o 
setor da música e dos eventos vai voltar em 
força, porque há por aí muita malta ávida 
para assistir a concertos e festivais, por 
isso, temos de estar preparados para vir a 
responder a essa procura. Até lá, estejam 
atentos às nossas redes sociais e aguardem 
pelas novidades. 
 

 
WWW.SECRETCHORDBAND.COM 

 
 

 
  

http://www.secretchordband.com/
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QUANDO FALAMOS DE UM PRIMEIRO ÁLBUM 

PENSAMOS SEMPRE NUMA BANDA NOVA E 

POUCO CONHECIDA NO MEIO. NO VOSSO 

CASO É VERDADE QUE SEPULCROS AINDA É 

UM NOME DESCONHECIDO PARA MUITOS, 

APESAR DOS MEMBROS JÁ TEREM 

BASTANTE EXPOSIÇÃO AO MEIO (SUMMON, 

CANDURA, ETC), PELO QUE HÁ MUITA 

CURIOSIDADE. PODEM EXPLICAR-NOS UM 

POUCO COMO SE FORMOU A BANDA E 

PORQUÊ? 

 
A banda formou-se na sucessão da minha 
(JS) entrada para Summon, banda 
principal do NZ e no qual o RT também 
participava na altura. Em conversa 

descobrimos que gostávamos muito de 
ambientes densos e opressivos 
característicos com o death metal mais 
cavernoso e o death/doom, e posto isto 
decidimos fazer a nossa versão desse tipo 
de som. Já todos tínhamos projetos em que 
a rapidez era o protagonista principal 
então trabalhar no espectro oposto era a 
ideia. O processo foi rápido, tínhamos já 
uma mão cheia de riffs e gravámos as 
baterias numa noite e nos dias seguintes já 
tínhamos os esqueletos das músicas 
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feitos. Adicionámos o SB, pois ele é um 
talento desperdiçado no underground 
nacional, e ele fez um fabuloso trabalho 
em capturar a essência do tipo de vibe que 
nós queríamos.  
 
APESAR DE NÃO SER O CASO, A VERDADE É 

QUE A BANDA PARECE TER EXPLODIDO DO 

NADA. DE REPENTE PASSÁMOS TODOS A 

OUVIR FALAR DE SEPULCROS. NUMA 

ALTURA EM QUE, LITERALMENTE, O PALCO 

PRINCIPAL PARA UMA BANDA PROMOVER O 

SEU NOME E TRABALHO (CONCERTOS) NÃO 

ESTÁ DISPONÍVEL, O QUE É QUE PENSAM TER 

CONTRIBUÍDO MAIS PARA QUE SE FALE DE 

VOCÊS NO MEIO? 

 
Penso que essa ideia de que os concertos 
são a principal forma de promoção de uma 
banda vem cada vez mais a diminuir pelo 
que a internet e as redes sociais passaram a 
ocupar o lugar número um em termos de 
espalhar o nome de uma banda. 
Principalmente nos tempos que correm 
aparecer na altura certa e no sítio certo são 
essenciais. Gostaríamos que a forma 
convencional de promoção (tocar ao vivo) 
fosse uma opção disponível para este 
momento e estamos ansiosos para 
começar a tocar ao vivo e demonstrar a 
outra faceta da banda. 
 

COMO É QUE UMA BANDA DE PORTUGAL 

ASSINA POR UMA EDITORA, A 

TRANSCENDING OBSCURITY RECORDS, DE 

MUMBAI? HÁ MUITA GENTE QUE NÃO 

SABERÁ, MAS ELES TAMBÉM EDITARAM, 

ENTRE OUTROS, BANDAS PORTUGUESAS 

COMO GAEREA, OAK OU INNARDS. 

 
Foi simplesmente um processo de fazer 
um apanhado de editoras com que 
gostaríamos de trabalhar, enviar a demo 
do disco, e esperar pelo melhor. A 
Transcending Obscurity Records 

respondeu positivamente e desde então 
deu-nos todo o seu apoio nesta jornada. 
Estamos muito gratos por trabalhar com 
eles e pela confiança que nos deram. Não 
é qualquer editora que confia assim 
cegamente numa banda nova que nunca 
tocou ao vivo nem tem grande nome. 
 

 
 

FALANDO AGORA SOBRE A VOSSA MÚSICA: 

PARA QUEM A OUVE PARECE CLARO 

TRATAR-SE DE UM DEATH/DOOM BASTANTE, 

FUNÉREO, PESADO E DEPRESSIVO, MAS COM 

MUITAS VARIAÇÕES DE TEMPO E DE 

VOCALIZAÇÃO. E PARA QUEM A FEZ? COMO É 

QUE ABORDAM A COMPOSIÇÃO DE UMA 

MÚSICA COMO, POR EXEMPLO, A VAZIO OU A 

MAGNO CAOS? 

 
A base da música de Sepulcros sempre foi 
o death/doom e este era o estilo que 
queríamos explorar à nossa maneira, mas 
somos todos bastante ecléticos e gostamos 
todos de black metal pelo que existe uma 
leve sombra fria deste género a todo o 
instante. Bandas com Thergothon, 
dISEMBOWELMENT ou Skepticism 
são uma referência para nós assim como 
bandas mais recentes como Spectral Voice 
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ou Convocation. De resto foi utilizar o 
que cada um de nós conseguia trazer de 
novo ao projeto e jogar com isso. As 
variações de tempo foram fruto do que a 
música pedia no momento, a dinâmica de 
lento soturno com rápido intenso é alto 
que marca bastante este disco e que foi 
explorado em foco central. 
 

SOBRE O VOSSO PRIMEIRO ÁLBUM, VAZIO, 

QUAL É A LINHA CONDUTORA? EXISTE UM 

TEMA SUBJACENTE ÀS SEIS MÚSICAS? 

 
Existe um tema persistente no disco todo, 
o Vazio é uma jornada de individuação e 
de perda. Reflete uma história pessoal e 
real mas contada de uma forma em que 
remete ao horror cósmico de autores 
como Lovecraft. É como se fosse um 
poema gigante que foi cortado em partes 
menores para depois construir um todo. 
 

É UM ÁLBUM RELATIVAMENTE CURTO 

(CERCA DE 37 MINUTOS) MAS DEVIDO À 

COMPOSIÇÃO E VARIEDADE DAS VÁRIAS 

PEÇAS (PELO MENOS DAS TRÊS ATÉ AGORA 

CONHECIDAS) A VERDADE É QUE PARECE 

FICAR CONNOSCO MUITO PARA ALÉM DO 

TEMPO DE ESCUTA. UM EXEMPLO É A 

HECATOMBE, COM O INÍCIO ACÚSTICO QUE 

RAPIDAMENTE SE TRANSFORMA EM ALGO 

ATÉ MAIS OPRESSIVO QUE A VAZIO OU A 

MAGNO CAOS. ACHAM QUE O ÁLBUM 

REPRESENTA FIELMENTE O QUE SÃO OS 

SEPULCROS NESTE MOMENTO? 

 
Sepulcros somente agora se começam a 
descobrir sendo que este disco foi escrito 
de forma imediata, já no próximo será 
utilizado outro tipo de abordagem porque 
já sabemos o caminho que a música vai 
tomar e tornar-se-á mais fácil de pôr em 
pratica toda a ideia que possa surgir. 
Quanto ao álbum ser curto, partilhamos 

da opinião que às vezes mais vale ter 
tempo a menos de música do a mais, pois 
pode tornar-se maçador. Mais vale menos 
deixar a desejar por mais do que a não 
ouvir por tédio. 
 

UM DOS MOTIVOS PELOS QUAIS A 

TRANSCENDING É MAIS CONHECIDA SÃO AS 

EDIÇÕES LIMITADAS PARA 

COLECIONADORES, O QUE NÃO É EXCEÇÃO 

NO VOSSO CASO. TODO O CONJUNTO, DESDE 

O LOGOTIPO DA BANDA À IMAGEM DA CAPA 

SÃO UMA AUTÊNTICA OBRA DE ARTE. ISTO 

ERA TAMBÉM ALGO IMPORTANTE NO VOSSO 

CASO, ALIAR A QUALIDADE DA IMAGEM À 

DO SOM? 

 
A parte visual do disco é o que representa 
uma das partes da identidade da banda 
pelo que é importante manter a mesma 
linha. O artwork chama à atenção a 
qualquer entusiasta deste estilo e assim 
como os videoclips. O logotipo e capa 
refletem bem a mensagem do disco tanto 
em termos sonoros como líricos. Ambos 
foram apoiados pela editora que nos 
ajudou a atingir essa identidade visual sem 
comprometer a visão artística. As edições 
limitadas celebram algo de especial nos 
trabalhos das bandas, dá um senso de 
exclusividade quando se adquire. Torna o 
processo mais especial do que 
simplesmente comprar um disco que foi 
feito em massa. Emula a altura em que 
comprar um disco enquanto miúdo era a 
coisa mais especial do mundo e tínhamos 
de cuidar e absorver da nossa cópia como 
se fosse parte de nós. Não poderíamos 
estar mais contentes.  
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AS REVIEWS ATÉ AGORA TÊM SIDO 

EXCELENTES DE UMA FORMA GERAL. É ALGO 

QUE ESPERAVAM, ESTA QUASE 

UNANIMIDADE EM RELAÇÃO À QUALIDADE 

DA MÚSICA? 

 
Pessoalmente, com os anos aprendi a 
nunca esperar nada de cada lançamento e 
a fazer o que gostamos primeiramente 
para satisfação própria. Claro que ser 
reconhecido a nível internacional, e por 
músicos que gostamos, é algo que nos 
ajuda a manter o foco e a seguir em frente, 
e é gratificante todos os dias o apoio 
enorme que temos recebido. Igualmente 
com as críticas negativas, é uma 

oportunidade para haver esforço 
redobrado em atingir o melhor de nós 
mesmo enquanto coletivo. 
 

FINALMENTE, O ÁLBUM É LANÇADO NO 

PRÓXIMO DIA 12 DE MARÇO, MAS 

PROVAVELMENTE NÃO PODERÁ SER OUVIDO 

NEM PROMOVIDO AO VIVO NOS PRÓXIMOS 

MESES… QUE PLANOS TÊM PARA APOIAR 

ESTE TRABALHO NA SITUAÇÃO ATUAL EM 

QUE VIVEMOS? 

 
Esperar é a única coisa que podemos fazer 
neste momento e ir promovendo online 
como temos feito até á data.  
 

SEPULCROSDOOM.BANDCAMP.COM 

 

 
 

Não houve vencedores no passatempo da ESW publicado no número #5 de 
janeiro de 2021 desta revista. A resposta certa eram quatro singles digitais: 

1. Thragedium – Lucefécit; 
2. Rainy Days Factory – Blame / Absent; 
3. OddFella – Contact; e 
4. Left Sun – Devotional. 

No entanto, a ESW resolveu atribuir o prémio ao participante que se 
aproximou mais da resposta certa. Assim sendo, o Rui Gomes de Viseu vai 
receber os três álbuns da ESW editados em 2020. 

  

https://sepulcrosdoom.bandcamp.com/
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E M  N O M E  P R Ó P R I O  
 

 
 

 Os Dogma formaram-se em novembro de 
1996 e desde os seus primórdios a banda 
defendeu cantar em português, num 
género que podemos definir na sua génese 
como Doom/Gothic Metal, mas sempre 
dispostos a abraçar um variado leque de 
influências musicais. 
 
O emprego da metáfora está implícito em 
todas as letras de Dogma deixando a 
interpretação da viagem lírica ao encargo 
de quem a queira assumir, sendo que o 
caos e a tristeza serão sempre o destino 
final. Os Dogma mostram o pior mundo 
acompanhado de um som de esperança e 
agressividade, nunca deixando de 
expressar o desprezo pelo imposto e pelas 
instituições que impõem. O sarcasmo está 
presente quando a oposição ambiciona 
aquilo a que se opõe, os Dogma tentam 
transportar esse sentimento quando se 
fazem acompanhar para dentro do abismo 
dos seus temas. 
 
Entre novembro e dezembro de 1997, é 
gravada a primeira demo com seis temas 
originais com o singular título 
Weltschmerz. A partir daqui os Dogma 
dão início a um périplo de concertos que 
os levará a salas como o Marquês da Sé 
Rock Club, Ritz Club, Bar Rookie e a 

festivais como o Extremo Open Air, 
Festival de Música Moderna de Sobral de 
Monte Agraço, Festival Maio Jovem de 
Altura e diversas edições do Festival 
TocAbrir. Entre junho e agosto de 2000 
gravam o seu 1.º EP, intitulado Último 
Grito. Em 2001 os Dogma foram 
selecionados para participar na coletânea 
TocAbrir 2001. Em 2002, a banda grava o 
seu segundo EP, Memorial à Obsessão 
Pela Dor. 
 
No ano de 2003, e após diversas mudanças 
de alinhamento, os últimos elementos 
fundadores que ainda restavam decidem 
tomar um novo rumo musical e os Dogma 
dão por terminada a sua existência. Mas 
quis o destino, que os Dogma não 
ficassem apenas na memória de alguns, e 
em outubro de 2014, quatro dos seus 
antigos elementos, Luís Possante 
(Guitarra), Isabel Cristina (Voz), Miguel 
Sampaio (Baixo) e Gonçalo Nascimento 
(Voz), decidem fazer renascer das cinzas 
os Dogma, voltando de novo aos ensaios, 
recuperando os primeiros temas da banda, 
com o intuito de regravar os mesmos em 
álbum. Por forma a completar o 
alinhamento da banda, passam a fazer 
parte da mesma, Rui Nunes (Bateria), aos 
quais se juntará mais tarde, em 2017, João 
Marques (Guitarra). Em setembro de 
2018, Luís Abreu (Bateria) substitui Rui 
Nunes. Apesar de improvável o nosso 
regresso, foi com naturalidade que as 
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ideias rejuvenesceram e possibilitaram a 
gravação dos temas que tinham sido 
criados na nossa demo Weltschmerz, e de 
outros que não entraram nesse trabalho, 
mas que lhe eram contemporâneos. Nasce 
assim em 2017 o álbum Reditum. 
 
Entre 2017 e 2019 foram compostos os 
temas que fariam parte de um novo 
trabalho. Quase todos os temas foram 
passando pelos alinhamentos dos vinte 
concertos em que tivemos a oportunidade 
de dar a conhecer a banda na sua essência 
atual. O novo trabalho caracteriza-se pela 
passagem por um mundo intemporal onde 
há magoa, angustia e Luxuria. Há uma 
invasão do mundo transcendental com 
imposição de novas histórias ou talvez a 
clarificação das mesmas. Os opostos 
imitam-se, almejam-se… destroem-se. 
Sim, o Mallevs Maleficarvm, editado em 
2020, é uma ode à tristeza, mas tocada por 
Dogma, deixa sempre um tom de 
esperança. Que ela seja a vossa, foi para 
vós que a fizemos. 
 
Em 2020, o guitarrista João Marques sai 
do projeto, depois de ter gravado o álbum 
connosco. Para o seu lugar entra João 
Pedro Ribeiro. 
 

KAZÄN 
 
Somos inspirados pela loucura inerente ao 
isolamento insular, em confronto com a 
necessidade de expulsão e revelação 

intensa de todas as paranoias, ansiedades, 
alienação, morbidez, raiva e angústia que 
nos queimam a mente. A nossa conexão 
com a natureza selvagem à nossa volta é 
uma parte essencial ao nosso som: uma 
simbiose entre a identidade vulcânica 
Açoriana e o fogo explosivo das 
influências musicais que nos fervem o 
sangue. 
 
Rebolando na lava como porcos na lama, 
perdendo-nos em todas as crateras e 
respirando todos os enxofres, usaremos e 
abusaremos do Rock’n’Roll violento para 
dançarmos com os nossos demónios, 
untando-nos de todos os êxtases e 
prazeres degradantes ao nosso dispor, 
encharcados em liberdade e atormentados 
pelo caos. E depois desta apresentação só 
mesmo levar com Kazän... 
 

YAGMAR 
 
Depois de Judas e Homem Severo, Coisas 
Más é o terceiro single retirado do 
primeiro longa duração dos Yagmar, 
intitulado Homem Severo, com 
lançamento marcado para 16 de abril. 
 
A história deste disco começa como 
muitas outras ligadas a 2020: ano atípico, 
mas para quem não foi? 2020 foi o ano da 
gravação do primeiro longa duração dos 
Yagmar. No meio de diversas peripécias e 
tamanhas incertezas foi sendo adiada a 
estreia de Homem Severo. A entrada do 
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novo ano foi o mote para revelar este 
conjunto de oito temas, que, por 
premonição ou não, se adequam ao estado 
de espírito vivido nestas terras, em tempos 
difíceis tão adequados a um homem 
severo. 
 
Homem Severo é um flirt aos ritmos 
africanos acompanhados de melodias de 
outras regiões, que tal como no trabalho 
anterior ainda está presente, mas com 
mais maturidade. 
 
Depois de anos frutuosos de início de 
carreira, incluindo 2019 que contou com o 

lançamento do segundo EP da banda 
Amargo que levou a banda a muitos palcos 
deste país e a fazer parte da coletânea Fnac 
Novos Talentos 2019, tocaram no festival 
com o mesmo nome e também ao Super 
Bock em Stock 2019. No princípio de 
2020 a banda decidiu voltar a unir forças 
com o produtor e engenheiro de som Vítor 
Carraca Teixeira, conhecido pelo seu 
trabalho com nomes emergentes e já 
consolidados do panorama musical em 
Portugal como Dream People, Meses 
Sóbrio, Vila Martel, Left., entre outros, e 
foi no seu estúdio que a banda se refugiou 
para criar o que viria a ser este disco. 
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E X Ó R D I O S  
 

UNIVERSOS LÍRICOS NOS LABIRINTOS DE BABEL 

 
Tal como o magma fervilhante que 
irrompe desordenado desde as 
profundezas ctónicas, também as pulsões 
artísticas podem projectar-se com aquele 
tipo de vigor violento que não se queda 
perante as barreiras ou obstáculos 
exteriores. Quando as forças tectónicas se 
conjugam, é difícil não esperar uma 
erupção bruta. Uma espécie de regurgitar 
que pulveriza com toda a jactância os 
detritos sedimentados nas profundezas 
habitualmente insondáveis. É certo que 
nem toda a criação artística lateja de 
urgência e também é sabido que nem 
todos os seus produtos são provenientes 
das zonas mais abissais. Como tal, o acto 
criador pode ter várias densidades e 
motivações, algumas das quais pouco 
subterrâneas. Nem sempre, portanto, as 
manifestações criativas transportam uma 
relevância disruptiva que seja capaz de 
inaugurar novos sentidos ou de 
acrescentar novas possibilidades ao que já 
temos por adquirido. Mas quando tal 
sucede, quais os veículos que melhor 
podem canalizar essas manifestações? 
Como expressar a natureza intrínseca das 
pulsões criativas? 
 
Se nos detivermos exclusivamente no caso 
concreto dos imaginários líricos que 
alimentam as criações musicais, faz todo o 
sentido interrogarmo-nos sobre quais os 

recursos linguísticos que melhor 
viabilizam as soluções discursivas que dão 
forma a esses mesmos imaginários. Por 
exemplo, no caso das bandas/artistas do 
universo rock/metal, as opções que 
assumem quanto à língua com que 
trabalham (geralmente o inglês ou o 
português) poderá ter algum efeito 
prático nos modos como edificam os 
sentidos e as mensagens das suas letras? 
Pela minha parte diria que sim, apesar de 
reconhecer que, em absoluto, não existe 
nenhuma relação determinística nestas 
opções. E isto porque não só se podem 
produzir impactos emocionais diversos e 
reais a partir de línguas que sejam 
estranhas à maioria dos ouvintes (o 
exemplo flagrante e muito conhecido de 
bandas como Rammstein ou Sólstafir), 
como esses impactos até podem ser 
igualmente intensos e significativos, 
mesmo quando a linguagem usada é 
“apenas” um jogo fonético, quase a roçar 
um certo delírio surrealista (o caso, por 
exemplo, de algumas letras de uma banda 
como Cocteau Twins). 
 
Mas se nos detivermos na questão de 
fundo, a interrogação parece realmente 
fazer sentido, sobretudo quando estão em 
causa conteúdos líricos cujo alcance e 
impacto dependem em grande medida das 
palavras para a construção dos seus 
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universos. Nesses casos, passa a ser muito 
relevante pensar nas possibilidades da 
linguagem, na medida em que o seu maior 
ou menor domínio tem impactos 
concretos no conteúdo e na forma do que 
se constrói. E isto tenderá a ser tanto mais 
notório quando estão em causa exemplos 
de abordagens musicais menos 
formulaicas. Ou seja, de propostas 
sonoras que ao estarem menos vinculadas 
aos cânones de um determinado estilo 
bem estabelecido e delimitado, acabam 
por se focar mais na procura da sua 
singularidade e identidade próprias, em 
detrimento dos tiques, fórmulas e 
maneirismos estilísticos. Estes últimos 
têm, obviamente, a utilidade de 
estabelecerem uma matriz de referência a 
partir da qual vão ramificando réplicas ou 
variações conservadoras, mas ao mesmo 
tempo isso também significa que a criação 
artística se torna relativamente 
cristalizada. No limite, e como se de uma 
barragem se tratasse, trata-se de deixar 
escoar o conteúdo de um filão que 
alimenta o conforto (para quem dele 
necessita) de termos mais do mesmo, 
segundo um formato previsível em que o 
conteúdo lírico e/ou musical são 
meramente instrumentais apenas para 
satisfazer a necessidade de ouvirmos o que 
queremos e nos termos em que já 
antecipamos. 
 
No caso das abordagens que têm como 
horizonte o desenvolvimento de um 
percurso próprio o desafio não pressupõe 

a existência desse conforto. Pelo 
contrário, é a procura de uma linguagem 
própria que serve de força motriz, o que 
pode levar a criação artística para zonas 
estranhas, inóspitas ou improváveis. Por 
isso, quando do que se trata é da escrita de 
letras ou de conteúdos líricos que dão 
suporte a imaginários artísticos, não é 
indiferente a questão do domínio íntimo 
da linguagem. A construção desses 
imaginários molda-se por via das 
convulsões que a linguagem permite, pois 
esta acaba por ser uma das principais 
ferramentas para escavar e projectar a lava 
informe que habita no âmago de quem 
precisa de expelir os detritos da sua 
interioridade. E para essa arqueologia 
solitária, um dos melhores recursos é a 
linguagem de natureza poética, pois é 
nesse domínio que a plasticidade 
semântica das palavras permite dizer o 
habitualmente indizível, ou, pelo menos, 
lançar uma outra luz sobre aquilo que 
costuma estar perdido numa opacidade 
mais monolítica. 
 
Mas para tal poder acontecer é necessário 
conseguir explorar a riqueza poética da 
língua, o que só sucede se, desde logo, esta 
estiver visceralmente entranhada em nós. 
Não chega mobilizá-la como se fosse 
apenas um conjunto de regras e de 
instruções gramaticais bem ordenadas e 
em relação às quais até podemos conferir 
alguma beleza ornamental por via de um 
vocabulário eventualmente amplo. Neste 
sentido, se sonhamos, ansiamos, 
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pensamos e nos angustiamos na nossa 
língua nativa, é nessa paisagem idiomática 
que a criação deve ganhar forma. Neste 
caso em particular é no português que vejo 
essas virtudes, pois o que de profundo 
revolve em nós precisa de um veículo 
íntimo que permita moldar de forma fiel 
essas forças intrínsecas. Não é, por 

conseguinte, uma opção que se explique 
por patriotismo saloio, mas porque no 
labirinto pós-babélico em que vivemos a 
nossa transcendência criativa precisa 
sempre dos seus alicerces linguísticos. 

 --- HR 
 
Nota da redação: Texto escrito segundo o antigo acordo 
ortográfico. 
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P E R D I D O S  N O  S Ó T Ã O  
 

REFLEXÕES SOBRE DISCOS 

 

 
Tantra - Mistérios e Maravilhas 

 
Tal como referenciado no último número 
desta vossa revista iremos dar destaque 
nesta reflexão mensal a um disco que 
poderia, e muito bem, ser considerado 
como um daqueles que verdadeiramente 
foi impulsionador de todo um 
movimento, o tal, que mais tarde se 
designará de Boom do Rock Português. 
Mas também considerado como um dos 
últimos discos de relevo e representativos 
de um género musical, que apesar de estar 
já em declínio pelo mundo fora, em 
Portugal conta ainda com muitos 
seguidores, como se verificará mais à 
frente neste texto. Certamente fruto da 
qualidade musical e estética do projeto e 
não de um certo desfasamento cultural 
provocado por questões políticas e sociais 
do passado, como nos foi levado a 

acreditar ao longo de décadas. Editado em 
1977 pela EMI, escrevemos sobre 
Mistérios e Maravilhas dos Tantra. 
 
Escrever sobre os Tantra, e o seu disco de 
estreia, é também contar um pouco da 
história do seu fundador, Manuel 
Cardoso, personagem que, com a sua 
visão e fantasia, nos conseguiu fazer 
passar através do seu trabalho e 
espiritualidade uma mensagem muito 
pouco comum dentro daquilo que era o 
meandro do rock feito em Portugal. 
Cardoso não era já propriamente um 
desconhecido no meio, graças à sua 
experiência em Inglaterra, onde se 
envolveu instrumentalmente num 
agrupamento cuja base musical era 
predominantemente de cariz celta. Mas é 
desconhecido ao conseguir introduzir um 
novo conceito de profissionalismo e 
objetividade no que ao funcionamento de 
uma banda diz respeito, através, por 
exemplo, de longas sessões de ensaio em 
regime permanente, que eleva a fasquia 
em termos de exigência musical para um 
nível nunca antes visto no cenário 
português. É com todo este acumular de 
experiência que em 1976 cria um projeto 
que batiza de Tantra, em conjunto com 
um tal de Armando Gama e ao qual se 
juntarão mais tarde Américo Luís, Raul 
Rosa e Firmino Pascoal, e no qual todo o 
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seu talento e criatividade irá atingir os 
maiores momentos de genialidade e 
exposição. 
 
Será com esta formação, ainda nesse 
mesmo ano, que fazem a estreia em 
termos de edições com o single Novos 
Tempos / Alquimia da Luz no qual já 
Cardoso demonstra alguns dos seus 
objetivos a alcançar em questões musicais 
apesar do evidente contraste das 
composições divididas entre si e Gama. O 
salto maior em termos qualitativos do 
projeto dá-se, sem dúvida, com a entrada 
do baterista Tozé Almeida que colmata as 
saídas de Rosa e Pascoal, o que vem 
possibilitar um grande desenvolvimento a 
nível da escrita musical de Cardoso e toda 
a sua perspetiva sonora para os Tantra. 
Depois de algumas apresentações ao vivo 
acontece a gravação deste Mistérios e 
Maravilhas, que Cardoso descreveu como 
uma epopeia, dada a carência de meios 
técnicos nos estúdios da Valentim de 
Carvalho, local onde foi registado. O 
resultado final dessa sessão de estúdio é 
um álbum com seis temas dos quais se 
destaca À Beira do Fim como, na minha 
humilde opinião, um dos melhores 
momentos musicais de sempre de toda a 
história da música portuguesa e no qual 
Cardoso e seus companheiros conseguem 
resumir de forma exímia toda a essência 
musical e estética da banda. De referir 
também o tema que dá título ao disco e a 
Máquina da Felicidade com passagens 
instrumentais absolutamente soberbas. 

Textualmente desafiador para a altura e 
assente musicalmente na onda 
progressiva americana de nomes como 
John McLaughlin e a sua Mahavishnu 
Orchestra ou Billy Cobham, mas também 
na cena prog inglesa do início da década de 
70 em nomes como Yes, de onde parece 
ter sido retirada alguma inspiração 
espiritual, Genesis, em termos da 
teatralidade, ELP ou Camel, assim como 
de algum rock progressivo feito em solo 
espanhol e italiano. Apesar da sua edição 
em plena explosão do movimento punk 
rock, seria bem recebido pelo público e 
teria nos dois concertos do Coliseu dos 
Recreios, todo o seu auge e aceitação 
através de lotações esgotadas de cerca de 
4000 a 4500 pessoas. O que veio provar a 
existência no nosso país de uma base fiel 
de seguidores do projeto e do género 
musical em causa. De Mistérios e 
Maravilhas resta apenas dizer em jeito de 
conclusão que se trata de um trabalho 
fruto de uma forma de existir típica da 
época e na qual a vida, que segundo as 
palavras de Cardoso, estava cheia de 
maravilhas e mistérios, e acredito, que foi 
devido a essa genuinidade e maneira de 
estar que o disco nunca caiu totalmente no 
esquecimento coletivo sendo alvo de 
reedições até por parte de editoras 
estrangeiras especializadas na área das 
raridades do dito rock progressivo. 
 
É durante esse período de grande 
produtividade por parte da banda que se 
inicia a saída e entrada de vários músicos, 



 
41 

 

com Armando Gama a ser o primeiro a 
abandonar para se dedicar a uma carreira a 
solo que teria o seu momento alto com a 
vitória no Festival RTP da Canção. Seria 
substituído por Pedro Mestre, que apesar 
de aparecer como músico convidado no 
disco seguinte, dará o lugar de teclista da 
banda a Pedro Luís. Como músico 
convidado nesse novo trabalho surge 
também o guitarrista e vocalista Tony 
Moura, dos Psico, que já havia integrado o 
line-up da banda em diversas 
apresentações ao vivo. Em 1978 é editado 
o segundo trabalho dos Tantra, 
Holocausto de seu nome, contendo sete 
temas e no qual se nota, não só, uma clara 
evolução técnica em termos de domínio 
instrumental mas também de gravação. 
Musicalmente mais avançado e 
ambicioso, não contém na minha opinião, 
o mesmo encanto e memorabilidade do 
seu antecessor, apesar dos vários 
momentos de grande nível e interação 
musical que possui. 
 
Com a chegada dos anos 80, Cardoso 
adota o heterónimo de Frodo, em 
homenagem à heroica personagem criada 
por Tolkien para a trilogia de Senhor Dos 
Anéis, e seduzido pelas sonoridades da 
new wave e da electro-pop que assaltavam 
as tabelas de vendas da época tenta a 
internacionalização do projeto decidindo 
alterar o seu registo e género musical, 
começando a usar o inglês como língua, e 
editando em 1981 Humanoid Flesh, já sem 
Américo Luís no baixo entretanto 

substituído por um tal de Dedos Tubarão, 
ou também conhecido por Pedro Ayres 
Magalhães, o mentor de coisas como 
Heróis do Mar, Madredeus ou 
Resistência. O disco que nada tem a ver 
musicalmente com os discos anteriores e 
que apesar de ter levado a conversações 
com Peter Gabriel para a realização de 
uma tour europeia e da extensa promoção 
ao vivo que teve em solo nacional, não foi 
alvo de boa receção nem aceitação por 
parte do público. Com o fracasso 
comercial do trabalho o grupo seria 
declarado extinto nesse mesmo ano por 
Cardoso, que em seguida embarca numa 
carreira a solo editando dois discos, 
Zbaboo Dança e o razoável dentro do 
género Noites de Lisboa, em que se 
destaca o tema Máquinas na Multidão, 
que assinala o retorno do músico ao uso da 
língua portuguesa, e no qual volta a 
trabalhar com Almeida que havia seguido 
com Magalhães para os Heróis do Mar, e 
Pedro Luís, fundador do duo Da Vinci 
com quem atingirá grande notoriedade 
ganhando em 1989 o Festival RTP da 
Canção. Como produtor, Cardoso ficará 
ligado ao trabalho de nomes como os Iodo, 
os Street Kids, Adelaide Ferreira, Carlos 
Maria Trindade e ao seminal Cerco dos 
Xutos & Pontapés. Ainda terá uma 
aventura dentro do universo rock fm com 
os Samurai com os quais editará em 87 um 
álbum homónimo. 
 
Perto de entrar no novo milénio decide 
reformular os Tantra e edita entre 2003 e 
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2005 dois novos discos, Terra e Delirium, 
nos quais é o único elemento original 
presente, e um outro chamado Live Ritual, 
uma gravação de um concerto feito com a 
formação clássica da banda em 1977. Em 
2019 celebrou 50 anos de concertos com 
uma apresentação ao vivo no RCA Club, 
na qual promoveu o lançamento do disco 
de um dos seus novos projetos musicais, 
os PSI, e apresentou também uma amostra 
daquilo que será a continuação musical e 

espiritual dos Tantra, agora, sob a 
designação de Artnat. Apesar do todo o 
seu longo percurso, espírito criativo e 
viagens musicais, será sempre com o seu 
Mistérios e Maravilhas, que Frodo ou 
Manuel Cardoso, como preferirem, 
garante inquestionavelmente um lugar de 
destaque e relevância na história da 
música rock feita em Portugal. Até à 
próxima e bem hajam. --- JB 
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L A N Ç A M E N T O S  D E S T E  M Ê S  
 
 

 

 
 

 

 

ARTNAT – The Mirror Effect 
Progressive Rock, álbum, CD + Digital, 11 faixas, 60:34 
Edição de Autor 
 

 

 

 

CRUZ DE FERRO – Leão dos Mares 
Heavy Metal, EP, Digital + Vinil, 5 faixas 
Rastilho Records 
 

 

  

DREAM PEOPLE – Almost Young 
Alternative Rock, álbum, CD + Digital 
Edição de Autor 
 

 

 

 

O GAJO – Subterrâneos 
Folk Rock Instrumental, álbum, CD + Vinil, 10 faixas 
Rastilho Records 
 

 

 

 

PITCH BLACK – Thrash Killing Machine 
Thrash Metal, reedição, álbum, Digital + K7 + Vinil, 10 faixas 
Rastilho Records 
 

 

  

ROD1313 – Dark Clouds 
Instrumental Metal, mini-álbum, CD + Digital, 6 faixas, 28:46 
Edição de Autor 
 

 

  

SECRET CHORD – Aurora 
Symphonic Metal, álbum, Digital + CD, 9 faixas 
Sleaszy Rider Records 
 

 

 

SEPULCROS – Vazio 
Atmospheric Death Doom Metal, álbum, CD + Digital + K7 + 
Vinil, 6 faixas 
Transceding Obscurity 

  

https://artnat.bandcamp.com/releases
https://open.spotify.com/album/4gwhEIFquFHzsojEv12sBJ?si=eqORT3r6QwCjOxsRL9j1Gg
https://rastilho.bandcamp.com/album/le-o-dos-mares
https://rastilho.bandcamp.com/album/thrash-killing-machine
https://sepulcrosdoom.bandcamp.com/album/vazio-atmospheric-death-doom-metal
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