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E D I T O R I A L  
 
O tema de capa deste número é O Fim e 
lançámos um desafio aos nossos 
colaboradores e aos letristas do Rock e 
Metal Português que consistia em 
escrever uma letra sobre o tema em vinte 
dias. Recebemos dezassete letras, dois 
textos e uma música que apresentamos 
nas páginas desta revista, respeitando ao 
máximo a liberdade de escrita dos seus 
autores. 
 
A ideia do desafio surgiu ainda sem o tema 
definido. Acabou-se por decidir pelo fim 
dado ser um tema suficiente abrangente 
para dar largas à imaginação dos 
desafiados, mas também demasiado lato 
para ser associado a ideias ou ideais 
psicossociais, deixando a criatividade 
libertar-se de preconceitos numa viagem 
introspetiva de cada um. 
 
Temos a entrevista ao Fernando Reis da 
Uprising! Label Service & PR que ficou de 
fora no número anterior. As bandas em 
destaque são os Artnat, os Clockwork 
Boys e os Vürmo. Na rubrica Em Nome 
Próprio temos os Empty V, os Hourswill e 
os Razor Kids. Temos ainda as habituais 
colunas Exórdios e Perdidos no Sótão, e os 
lançamentos deste mês. 
 
O tema de capa do próximo número é os 
anos 80. Boa páscoa!!! 
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O  F I M  
 
O Fim, letras sobre O Fim, poemas sobre 
O Fim, textos sobre O Fim, nada mais que 
O Fim, ou apenas o resultado do desafio 
lançado pela Revista Lusitânia aos seus 
colaboradores e aos letristas do Rock e 
Metal Português1. 

 
 

THE NIGHT IS CRAWLING WITH KILLERS 

de Álvaro F. 
(Dementia 13) 

 
inspired on Squirm (1976),  
directed by Jeff Lieberman 

 
Blood worms infecting the minds 

Of those who live and breath 
 

Walls painted in slime 
Visions of death and decay 

Predicting the demise 
Devastation of society 

 
Death creeping from beneath 

Infected lands of sorrow 
Forsaken innocents perish 

To the fate that awaits 
 

Crawling terror 
Creepy killers 

 
Violence inflicted on others 
Decomposed bodies perish 

 
1 Nota da redação: Respeitou-se os autores e as suas 
respetivas posições em relação ao novo acordo ortográfico.  

In the night they feel hungry 
Smelling your fear 

 
Hiding is not surviving 

The fear of all that is unknown 
Becomes your worst illusion 

Maggots in blood 
 

Crawling terror 
Creepy killers 

 
Crawling terror 

Killers from beneath 
 

SEM TEMPO DE MUDAR 

de Ana Cardoso 
(The Void) 

 
Tudo vai mudar mesmo sem querer 
Não muda o lugar mas a razão de ser 

Eu vou querer voltaaaar 
 

No tempo de escolher nem tive noção 
Que depois de morrer não bate o coração 

Quero poder voltar, no tempo 
 

Isto não é fim 
O passado vive em mim 

 
Agora que tudo mudou,  

será que vou saber 
Jogar este jogo, sem ter de perder 

Irei querer ficaaar? 
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Ando sem sentido, vou a nenhum lugar 
Pois o tempo de fazer, deixei passaar 

Quero poder voltar, no tempo 
 

Isto não é o fim 
O passado vive em mim 

 
O MELHOR DE TI 

de Barros Onyx 
(Secrecy / OZ / Dark Wings Syndrome / The Darkness) 

 
Tinha esperança que  

aquele momento nunca chegasse 
Que de algum modo  

passasse ou nunca acontecesse. 
 

Podias partir a qualquer hora 
A qualquer momento… 

Mostraste-me o que de facto  
era importante 

Iluminavas um sorriso,  
com um olhar quieto, 

Sem palavras, mas com muito amor e vida 
Deste-me tanto de ti! 

 
A chuva veio… 

Quando o céu te roubou de mim 
E eu não pedi muito…  
apenas um dia de sol. 

 
Depositaste em mim toda a confiança 

Seguimos lado a lado,  
o tempo que te restava 

Como me orgulho dos nossos momentos 
Num caminho de despedida… 

Não tenhas medo, eu estou aqui 
Seguro a tua mão  

e recordo todos os momentos passados 

E pela primeira vez na vida,  
sim pela primeira vez 

Em tão triste e delicado momento… 
Consegui dizer-te entre soluços, 

Amo-te muito meu tesouro 
Não tenhas medo, estou aqui 

 
A chuva veio… 

Quando o céu te roubou de mim 
E eu não pedi muito…  
apenas um dia de sol. 

 
Deixo-te partir sem mágoa 

E desejo o melhor para a tua alma 
Neste momento tão difícil 

Somente tu contas 
Deixa-te ir, não vou esquecer como eras 

Como tu eras ficará sempre comigo 
Doce e meiga como tu eras! 

 
O Céu roubou-te de mim 

Mas eu fiquei com o melhor de ti 
Eu fiquei com o melhor de ti 

Quando o céu te roubou de mim! 
 

A chuva veio… 
Quando o céu te roubou de mim 

E eu não pedi muito…  
apenas um dia de sol. 

 
O FIM 

de Fernando Girão 
(R.A.I.V.A / GCU) 

 
Às vezes penso em fugir 

Perder-me bem longe daqui 
Às vezes tento sonhar 

Inventando outra vida em outro lugar 
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Ser mais audaz que o fogo de Nero 
Ser o herói das tuas aventuras 

Ser de todos os males a cura 
A insegurança segura das  

esperanças perdidas 
Acreditar numa vida,  

em que haja sentimentos 
Agitação e movimento  
num rodopiar sem hora 

Sem regras, sem presilhas, sem amarras 
Viver tudo o que possa,  

sem importar se morro nas tuas garras 
Desatado de preconceitos,  

das intrigas e dos pleitos 
Andar nas ruas mais perigosas  

e entender os ódios normais 
Olhar e ver como Anjos  

todos os marginais 
Olhar e sentir  

muito mais do que aparentas 
Dos porquês que representas,  

contra a falta de tudo 
Ser o novo rei da utopia Tupi 

De tudo o que falta aqui,  
das injustiças que o pobre sofre 

E do céu, fingem não ver 
Que a chuva é radioactiva 

Que essa água não traz vida 
Que é o aviso final do nosso fim 

 
O FIM 

de Gonçalo Nascimento 
(Dogma) 

 
O que fazes demónio? 

És só o rombo do passado 
Ninguém ouve o que escreves 
És dor, és deus desmembrado 

Não grites, porque não leio 
Os rumores de ternura. 

És o adeus que não anseio, 
Cruel e doce tortura. 

São ácidas as lágrimas que me cegam 
E quão tentadora a tua noite é… 

Bem vindas as horas que não chegam, 
Tormento que morre na falta de fé. 

 
Quem foste demónio? 

De quem é o corpo caído, 
Repousado em seus dejetos 
Esventrado e apodrecido? 

Alma não amada, 
Não conquistou o teu perdão, 

A teus fins abandonada 
Sorve o esperma seco do chão. 
Garras e lâminas a cortaram, 

Entre mandíbulas seus nervos tremeram; 
Mil pés a espezinharam 

Mil corações a esqueceram! 
 

Repousas demónio, 
Nessa lúgubre alcova 

Cujas paredes te anseiam 
E confortam a tua trova? 

As musas que caíram 
Unas se tornaram, 

Ávidas de si partiram, 
Para longe de ti caminharam. 

Agora reinas na terra dos mártires 
Senhor da tua solidão… 

És puro se agora partires, 
És medo, és odio, és perdão. 
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ARS MORIENDI 

de Hélder Raposo 
(Uivo Bastardo) 

 
O sopro da vida anuncia o seu fim 
Indago se as trevas uivam por mim 

Dilacero-me em espasmos desesperados 
Sucumbo aos meus gritos asfixiados 
Funestas visões num olhar demente 

Agarro o meu corpo evanescente 
Ars Moriendi 

 
Uma esperança salvífica  
que cavalga e se afunda 

Um olhar petrificado  
que se dissolve na acidez 

De um mar que murmura  
uma fúria moribunda 
Metástases de gozo,  

expondo-me a nudez 
 

E agora resgatado 
E agora abandonado 

Sou (um) nómada de mim 
Sou apenas simulacro 

Sou apenas outro vácuo 
Sou (um) nómada de mim 

 
Árida é a minha fealdade 

Pútrida como uma velha cidade 
Não cedo a ninguém esta dor solitária 

Só a mim me pertence  
a máscara mortuária 

Metamorfoses do meu desejo 
Abandono-me e morro como num beijo 

Ars Moriendi 
 
 

Uma esperança salvífica  
que cavalga e se afunda 

Um olhar petrificado  
que se dissolve na acidez 

De um mar que murmura  
uma fúria moribunda 
Metástases de gozo,  

expondo-me a nudez 
 

E agora resgatado 
E agora abandonado 

Sou (um) nómada de mim 
Sou apenas simulacro 

Sou apenas outro vácuo 
Sou (um) nómada de mim 

Ars Moriendi 
 

É este o canto da catástrofe 
Que morbidamente apazigua  

a morte que de mim jorra, 
Que embala, anónimo,  
os silêncios desvairados 
Angústias demiúrgicas  

ressuscitam palavras redentoras, 
Palavras que implodem  

no âmago de mim; 
Que dilatam a espessura  

de um tempo fóssil, 
De um tempo cúmplice  

de precipícios nocturnos 
Que agora, e sempre,  

me transcendem 
Emparedado, sei que  

o sopro da vida anuncia o seu fim. 
Emparedado, sei que  

o sopro da vida anuncia o seu fim. 
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O FIM 

de João Paulo Miranda 
(Zebra Libra) 

 
ouvir em 

REVISTALUSITANIA.PT/FILES/JPMIRANDA-OFIM.MP3 

 
Volta tu, eu não quero mais voltar 

Foi tão pouco e tão demais 
Conta tu que eu não posso mais contar 

Sigo a luz e a ferida vai sarar 
 

E até que enfim,  
que o fim chegou p’ra mim 

E o coração não bate em vão assim 
Não digas nada e não chores pela viagem 

Não deixes de crer em ti 
Vou esperar e esperar aqui 

E eu espero o fim, desde que nasci 
 

E eu lembro, de ser feliz com 16 
Foi tão rápido crescer 

Custa a crer que o pior até foi viver 
Sigo a luz, não há nada a temer 

 
E até que enfim,  

que o fim chegou p’ra mim 
E o coração não bate em vão assim 

Não digas nada e não chores pela viagem 
Não deixes de crer em ti 

Que eu vou esperar e esperar aqui 
E eu espero o fim, desde que nasci 

 
Eu espero o fim desde que nasci 

 
 
 
 

THE END 

de José Pereira 
(Buried Alive) 

 
Death is waiting for you 
Death is waiting for me 

Death is waiting for as all 
Death is the end 

 
Death 

 
All this talk about Her 

I don´t know why 
My friend 

You can´t escape from Death 
 

You can run you can hide 
You may even fake Her 

But when your time come 
My boy you will die 

Yeah man you will die 
 

Death            The End 
 

Death is waiting for you 
Death is waiting for me 

Death is waiting for as all 
Death is the end 

 
FIM 

de Leonel Silva 
(Hourswill / Mindfeeder / Fantasy Opus / Timescale) 

 
O que precisamos? 

Seremos apenas humanos? 
À procura do que conseguimos? 

Ou a meio desistimos? 
A que almejamos? 

Porque é que sangramos? 

http://revistalusitania.pt/files/JPMIRANDA-OFIM.mp3
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O que é isto que cresce dentro de nós  
e que não conseguimos nomear? 

Um pensamento que dói  
numa testa a latejar 
Uma ferida aberta  

mas que não conseguimos sentir. 
Uma lágrima vagarosa que viaja  

por nós sem ter onde ir, 
 

Estaremos a ficar velhos e esquecidos? 
Estaremos a desvanecer 

 nas memórias, nas lembranças? 
O que será que fizemos  

com o nosso tempo? 
O que será que o tempo fez connosco? 
Onde estaremos no fim desta viagem? 

 
Será que saberemos ou será o fim uma 

passagem? 
 

E que sentido teve tudo isto? 
De perdermos sempre todos os dias 

De nem sabermos se somos… se estamos, 
Estarei pelo menos acordado? 

Será que valeu a pena? 
 

Será que saberemos ou será o fim uma 
passagem? 

 
THE END... DARK WINTER, COLD SPRING 

de Miguel B. Ribeiro 
(Askashic) 

 
The world is changing 

A new era as began 
Sadness, loneliness 

There are no reasons to smile 
 

Man will have to fight for is life 
Everyday more and more 

Earth is getting older and older 
And dying a little each day 

 
Only destruction and pain 

But it is only your fault 
Humans are bad and cruel 

And Earth is paying a high price 
 

Dark Winter, Cold Spring 
The world will never be the same 

They're destroying everything 
For them the life is just a game 

 
Look at yourself 

What do you see? 
Nothing but an evil murderer 

And a terrible beast 
 

Thank God you are still alive 
Pray hard and maybe God  

will forgive you 
Only you can stop this disease 

The future is in your hands 
 

If you don’t want more  
dark winters and cold springs 

Preserve nature and life 
Please stop this agony 

Don’t make the world suffer again 
 

Dark Winter, Cold Spring 
The world will never be the same 

They're destroying everything 
For them the life is just a game 
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O FIM 

de Paula Teles 
(Lilith’s Revenge) 

 
Convidaram-me a entrar 

Acedi, com medo 
Mesmo sabendo 

Que nos diferentes caminhos 
Tudo se transforma 

As mãos que se estendem 
Escorrem veneno 
Caí na armadilha 

Tentei voltar atrás 
 

O beijo frio  
Invade o labirinto 

Cega-me 
Leva o melhor de mim 

Esqueci os feitiços 
Perdi-me no trilho 

Peço que seja 
O princípio do meu fim 

 
Não quero esconder-me 
Nas vitórias do passado 

É só mais um passo 
Depois, mais uma queda 

Volto a perguntar 
À voz que me acompanha 

Se ainda acredito 
Que existe uma saída 

 
Puxam-me pelo braço 

Apagou-se a luz  
 
 
 
 

O FIM 

de Ricardo Azevedo 
(sem banda) 

 
Escalo as altas montanhas do desejo, 
lá no cimo a cabeça encosta ao céu. 
Dói o peito deste ar que é rarefeito. 

Entre as pedras já me cansa ser só eu. 
 

Se nesta dor existe luz, é contrafeita. 
Sabes bem que está escuro como breu. 

 
Na mala funda trago-te os meus planos. 

Na madrugada sonhei esta viagem. 
Sê meu carrasco e afaga-me os anseios. 

Não tenhas medo, estamos de passagem. 
 

Se nesta dor existe luz, abram-se as veias, 
corra o soro que me leve a outra margem. 

 
Em paz,  

puxo a memória atrás.  
Velho, homem, rapaz.  

 
Aí vem 

o fim que eu acordei. 
Enfim nos braços da mãe. 

 
O FIM 

de Rui Ferraz 
(Dor) 

 
Como a bala que mordemos  

quando nos arranca o maxilar 
É o fim. 

Como pregos cravados no peito 
É o fim. 

A vertigem interminável  
da queda no vazio 
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É o fim. 
Do corpo arrastado  

sobre os despojos do passado 
É o fim. 

 
É o fim. 

 
É a peste que nos fez perder a carne 

É o fim. 
A fome que nos devora as entranhas 

É o fim. 
Uma guerra surda que nos deixa sozinhos 

É o fim. 
Numa morte lenta em vida, a definhar 

É o fim. 
 

É o princípio do fim. 
 

É na falta de esperança do momento  
em que nos sentimos mais sós 

Que encontramos um propósito  
para levantarmo-nos do chão. 

 
HOJE É O FIM 

de Rute Fevereiro 
(Enchantya) 

 
Hoje é o fim da saudade 

Sentimento certo da alma 
Tirei a minha vida do céu 
Ingrato chorou sem calma 

Queria ele minhas asas de anjo 
Tempos idos andava eu em pranto 

Regressei à terra mãe em carne 
Embati no fundo com a minha arte 

 
Hoje é o fim do que eu seria 

Se a esperança não tivesse caído 

Ontem de paixão já eu ardia 
Se o futuro não fosse perdido 

 
Hoje é o meu fim 

Será o teu também 
Eu sol que brilhava 
E que te iluminava 

 
Viverás na escuridão 

Na podridão das tuas palavras 
Viverás cheio de chagas 

Nesse teu mundo em chamas. 
 

No passar da noite, apenas a lua chora 
Entre as estrelas, ela sabe o fim 

Que eclipsou a sua espera 
Daquela que trazia a luz e a esperança 

 
THE PERFECT CIRCLE OF LIFE 

de Sara Antunes e Hermano Marques 
(Earth Drive) 

 
Spirit asks, fire burns,  

echoes in space and time 
Could even exist guardians  

of the majestic eternity? 
Existence in this ferris wheel,  

rotates without ceasing 
The taste of time, space spin,  

the snake eats the tail, makes it whole 
Sweet gentle madness,  
bittersweet tenderness  
wanting to know about  
the perfect circle of life. 
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baseado no texto de Sara Antunes 
 

The end, simply the end  
and yet so complex. 

The beginning of a life,  
the end of another  

in a wheel that echoes  
in space and time 

Could an end even exist  
without a beginning 

Is there really an end? 
 

Will my end really exist?  
Will there even be my beginning? 

Perhaps the beginning of my uncertainty 
and the end of my certainty. 

Will I believe in my end,  
or in my beginning? 

 
And my spirit asks,  

in the fire that burns my soul  
that beginning and end do not exist, 

because we are all guardians  
of the majestic eternity. 

Without knowing we do not end,  
nor do we begin anything,  

we simply exist in this ferris wheel, 
which rotates without ceasing,  
not at the taste of time or space,  

but of our collective will. 
We spin, we spin,  

like the snake that eats its own tail, 
making the whole with itself.  

 
Reversing the beginning and the end. 

I will erase the end of my life,  
and the beginning of it. 

I will write to the contrary,  
canceling any end. 

Because the end does not exist,  
it simply is! 

And not being myself is my end!  
Putting an end to my own end! 

 
Sweet and gentle madness,  

angry tenderness, bittersweet, hot ice,  
latent sting of wanting  
to know my own end. 

Who am I anyway?  
A beginning, or an end! 

Perhaps the end of things,  
and the beginning of nothing? 
And how to end these words? 

Maybe with a simple 
The End! 

 
AO PRIMEIRO SOPRO 

de Sophia Vieira 
(Cinemuerte) 

 
No precipício da vida 

Morre o artista 
Como morre a palavra 

Carregando sobre as tensas costas 
Meio tom para o abismo. 

 
Gemendo a dor do fim 

Gemendo amor até ao fim 
Na vã esperança de se perpetuar 

Na memória do outro, insano 
Soprando a sua pena. 

 
Ardes-me ó Fim. Extremo Fim 

Ardes no peito das coisas sem fim. 
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Por quem te tomei? 
Princípio de um nada 

Por tudo e nada 
Sei que sim, fomos feitos 

Cúmplices ao primeiro sopro. 
 

O FIM... [ DISSERTAÇÃO IN ABSTRACTUM ] 

de Sotam Aras 
(sem banda) 

 
Poderá assumir 

Quantas estranhas formas ou sentidos?... 
Pensar...que o fim 

Assume quase sempre 
Cargas negativas... 

Sim! Pobre do fim!... 
Olhado com desdém 

Ninguém o quer! 
Nem hoje, amanhã, 

Ou além... 
Rejeitado, odiado... 

Enjeitado, repudiado... 
 

No entanto, poderá surgir 
Igualmente libertador, 

Purificador, 
Belo e renovador... 

Faz parte do ciclo da vida de tudo! 
O fim, e o recomeço, 

Sucedem-se e completam-se 
Numa eterna dança cíclica e cósmica... 
Transcendendo o físico, o corpóreo, o 

terrestre... 
Sem que ninguém, sequer dê conta 

disso... 
Grandioso, e de difícil compreensão 

humana... 

Arquitecto destruidor... 
Bélico, e pleno de vida... 

 
O fim... 

Os fins, enfim... 
Porque não aceitar o fim? 
Se ele me aceita a mim?... 

 
O fim do dia, 

O fim de um livro, 
O fim da estrada... 
É infinito, o fim... 

 
Luz e trevas... 
Dia e noite... 

Princípio e fim... 
Perpétua eternidade vital, 

Esquiva aos olhos do comum mortal... 
 

O fim do medíocre, 
O fim do tóxico, 

O fim purificador, 
O fim clarificador... 

 
O fim é uma passagem... 

O fim é movimento... 
O fim é o cessar do sofrimento... 

 
No fim, sei onde pertenço... 

E numa madrugada 
De nevoeiro denso, 

Vou deitar-me na terra molhada, 
E deixá-la absorver o que resta de mim... 

Quem dera finalmente ver o fim. 
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L E T R A S  
 
 
Raramente rejeito um desafio e não o vou 
fazer desta vez. Assim, respeitosamente e 
sabendo o lugar que ocupo nesta coisa que 
é a música e a sua escrita, terei de ficar no 
meu galho sossegado. 
 
Apesar de ser um homem da escrita e um 
ser consciente do Mundo que nos rodeia, 
escrever uma letra, ou algo que possa ser 
considerado como tal é, por si só, uma 
tarefa digna de um Hércules ou de um 
Camões. 
 
O desafio de se escrever algo é um refúgio 
de um sentimento, é uma revolta, é um 
grito que não se consegue calar e, como 
sucede em qualquer tipo de arte, o objetivo 
é mexer com as emoções, é baralhar e 
voltar a dar, é dar com muito pouco para 
receber. 
 
Com isto dito, seria uma falta de respeito 
para com os letristas convidados nesta 
edição, ter um gajo que não percebe nada 
disto a fazer algo cuja vocação não 
permite. 
 
Quando se pensa em escrever algo, há uma 
ideia e um vazio, há uma caneta e um papel 
vazio. Existe um caos interior que não se 
cala, existe um sentimento que se solta 
perante o escriba com a liberdade de uma 
bala em direção ao corpo, tantas vezes 
inanimado. Escrever tem tanto de 

doloroso como de libertador e é algo só ao 
alcance de muitos que fazem dos 
sentimentos a sua arte. 
 
O que os move? O que nos faz mover? 
Escrever algo que faça com que a mente e 
o corpo balancem e se esquivem, e se 
aproximem daquilo que, no fundo é só 
música. Música para quem quer ouvir e 
entender. 
 
Para ser um compositor, ou um escritor de 
canções é necessário algo mais do que a 
simples vontade de escrever. É saber que, 
tal como qualquer forma de arte, está a ser 
feita de si e para si. Refúgios de uma 
mente que se quer sã num corpo (nem 
sempre) são! 
 
Poderia estar aqui a escrever umas 
baboseiras, mas o quão desrespeitoso seria 
para os profissionais das letras? Quão 
desrespeitoso seria para mim, mero 
observador? Ou até mesmo para os meus 
leitores, conhecedores do meu talento 
para outras tarefas que não esta. 
 
Tive a minha dose de poesia antes de os 
sentimentos serem memórias fugazes de 
um tempo que já não o é. Mera 
adolescência. Memórias que o tempo 
roubou, mas que prevalecem em tantos 
outros que fazem da escrita a sua arte. 
Memórias que residem em cada tema que 
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faz a pele arrepiar e, por vezes os olhos 
chorar. 
 
Não! Não recuso escrever uma letra! 
Simplesmente deixo o respeito a quem, 
tantas vezes, transmite as suas emoções 
para algo que será de todos e de cada um. 
Não recuso escrever uma letra, 
simplesmente deixo isso para quem, 

melhor que eu, transmite uma visão do 
Mundo que tantas vezes é a minha! Não, 
eu não escrevo letras, sou apenas um 
comum mortal conhecedor das suas 
limitações. Deixo assim, que as palavras 
que outros musicam, sejam a porta da 
imaginação, sejam uma memória do que 
um dia foi, sejam o futuro que aí vem e o 
presente que nos é apresentado. --- NCL 
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Entrevista a Fernando Reis da Uprising! – 
Label Service & PR: 
 
COMO NASCEU A UPRISING - LABEL SERVICE & PR? 

 
Nasceu de uma necessidade de apoiar 
bandas mais jovens a iniciarem o seu 
caminho no mundo editorial. No meu 
emprego principal trabalho com três 
editoras e, todas elas, têm um perfil de 
banda muito definido para os seus 
catálogos. No entanto, existiam projetos 
mais jovens com talento e que não se 
encaixam em nenhum dos perfis dessas 
editoras e que eram recusados. Custava-
me ter de dizer não, ou assistir a essa 
recusa por coisas diversas que não 
estritamente o talento ou o potencial que 
o projeto tinha. A Uprising! nasceu para 
dar uma oportunidade a essas bandas e/ou 
músicos. 
 

O CONCEITO DA UPRISING ALIA A EDITORA COM A 

PROMOÇÃO. QUERES EXPLICAR MELHOR? 

 
A ideia de edição tem-se tornado cada vez 
mais volátil nos últimos anos. Existem 
múltiplos formatos físicos, plataformas e 
canais de distribuição. Chega lançar um 
disco no YouTube? Como fazer para 
distribuir o disco nas plataformas digitais 
(Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, 
etc.)? Vale a pena fabricar formato físico 
nos dias que correm – e que formato? 
Lançar músicas soltas com vídeos ou um 
álbum completo? As possibilidades e 
combinações são quase infinitas. A 
facilidade em gravar e editar música 
trouxe uma espécie de democracia à cena, 
mas também a encheu de lançamentos e 
todas as semanas são dezenas de títulos 
novos que saem, só dentro do espectro 
hard’n’heavy. Por isso, uma banda que 
acaba de gravar um disco precisa, mais do 
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que disponibilizá-lo, de uma assessoria 
que a ajude a torná-lo visível, a que o 
público do seu estilo de música o 
encontre, a criar a sua base de seguidores. 
Aqui, a experiência que temos pode ser 
uma mais-valia e podemos fazer com que 
as pequenas bandas não se sintam tão 
perdidas num mercado sobrelotado, em 
que toda a gente quer uma fatia do bolo, 
mas onde muitas vezes apenas migalhas 
são possíveis, quando se divide por todos. 
 

A UPRISING TEM ALGUMA LIMITAÇÃO SOBRE 

GÉNEROS MUSICAIS? 

 
Não. Obviamente, boa parte da motivação 
para este trabalho é a paixão e todos nós 
temos os nossos gostos pessoais que 
influenciam as nossas decisões. Mas não 
existem, à partida, estilos musicais que 
estejam riscados do espectro da Uprising!. 
Obviamente que uma banda fora do 
universo hard’n’heavy terá muito menos 
probabilidade de procurar os nossos 
serviços e nós teríamos uma maior 
dificuldade em promovê-la do que temos 
em promover e distribuir os discos de 
música mais pesada. Ainda assim, cada 
projeto é um projeto diferente e merece a 
nossa atenção. Mas as únicas limitações 
são, diria, o nosso conceito de qualidade e 
os nossos gostos pessoais. 
 

QUE LANÇAMENTOS JÁ TENS AGENDADOS PARA 

2021? 

 
Para já lançámos os EP de estreia dos 
Lotan e dos The Dark Overlords. São as 
únicas duas bandas com que trabalhamos 

neste momento e o próximo lançamento 
será mesmo um novo EP dos Lotan já nos 
próximos meses. Temos conversado com 
várias bandas e podemos assinar mais um 
ou dois projetos nos próximos tempos, 
mas até chegarmos a acordo não podemos 
contar com isso. Para já, queremos mesmo 
é fazer o melhor trabalho possível com as 
bandas que temos, para que possam ser 
uma bandeira da Uprising!, da nossa 
capacidade de trabalho e qualidade na 
ajuda que podemos prestar. 
 
QUERES DEIXAR ALGUMA MENSAGEM AOS NOSSOS 

LEITORES? 

 
Continuem a apoiar o metal e a música em 
geral. Atualmente é muito fácil e tentador 
entrar em piloto automático, deixar o 
algoritmo escolher a música que vamos 
ouvir a seguir e deixarmo-nos levar pelo 
que os outros querem que oiçamos. A 
procura ativa de música nova, de bandas 
que podem passar por baixo do radar e que 
têm qualidade, de discos que podem ser os 
discos da nossa vida, todos temos vários, é 
uma viagem que vale a pena. A relação 
com as próprias bandas através das redes 
sociais, com os suportes físicos, com os 
outros fãs através da música ao vivo, são 
outros prazeres de quem encara a música 
mais ativamente e não como apenas um 
som de fundo. A leitura e apoio à 
imprensa especializada, como esta revista, 
é outra fonte privilegiada de informação 
útil e, ao mesmo tempo, apoio que 
podemos dar à cena. Não deixem morrer a 
música real. 
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A R T N A T  
 

 
 
Entrevista a Manuel Cardoso dos Artnat: 
 

SAUDAÇÕES, MANUEL. ANTES DE MAIS O NOSSO 

AGRADECIMENTO POR NOS CONCEDERES ESTA 

PEQUENA ENTREVISTA. ARTNAT É A NOVA AVENTURA 

SONORA DO MANUEL E THE MIRROR EFFECT A 

PRIMEIRA PROPOSTA DESTA QUE É CONSIDERADA 

POR SI COMO A CONTINUAÇÃO MUSICAL E 

ESPIRITUAL DO LEGADO DOS TANTRA. SATISFEITO 

COM O RESULTADO FINAL DESTA EXPERIÊNCIA E O 

QUE TE MOTIVOU A FAZÊ-LO? 

 
Sim, muito satisfeito pois não só sinto que 
é uma continuação como uma evolução. 
Nunca tentámos repetir os Tantra nem 
copiar o estilo, mas sim sentir o espírito da 
sua música e impregnar a nossa com esse 
espírito. Os Tantra têm um lugar que lhes 
pertence e nós queremos agora com o 

mesmo espírito musical construir o nosso. 
Aquilo que fomos buscar foi o ambiente 
sinfónico, as estruturas complexas e a 
excelência composicional e de execução. 
Sem nunca procurar, evitando até, o 
exibicionismo ou o pretensiosismo. A 
pureza da música como expressão 
superior. A razão é extremamente 
simples. Sou e sempre fui um apaixonado 
do rock progressivo e inevitavelmente a 
paixão arrebata-nos e leva-nos á 
realização da sua plenitude. Neste caso e 
para mim, a música que faço com os 
outros músicos dos Artnat. 
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MUSICALMENTE THE MIRROR EFFECT PODE SER 

ENCARADO COMO O SEGUIMENTO LÓGICO DE 

DELIRIUM DE 2005 DOS TANTRA. PARA ALÉM DE TER 

AGORA UMA VOCALISTA FEMININA A TÍTULO 

PERMANENTE, QUAIS SÃO, NA TUA ÓTICA, AS 

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS DOIS 

TRABALHOS? 

 
Bom este é um álbum diferente na 
perspetiva musical, pois os músicos que 
nele participam são diferentes, e lhe dão 
um cunho muito pessoal que o enriquece 
e leva para outros e diferentes ambientes. 
E é essa a maravilha de trabalhar com 
outros músicos. Vamos sempre acabar por 
fazer música diferente e vamos nós 
próprios ser, sem deixar de sermos nós, 
diferentes e eventualmente até melhores. 
Há, no entanto, uma continuidade 
manifesta na complexidade e 
aventureirismo musical que vem do meu 
espírito progressivo e irrequieto. 
 
NOS ARTNAT FIGURAM OS MESMOS ELEMENTOS QUE 

INTEGRAM OS PSI. TIRANDO O GUILHERME DA LUZ 

COM QUEM JÁ HAVIAS TRABALHADO EM TANTRA, 

PERGUNTAMOS SE ESSE PROJETO FOI A 

ANTECÂMARA DESTES ARTNAT EM TERMOS DE 

FORMAÇÃO COMO FORMA DE SABER COMO AS 

COISAS FUNCIONARIAM FUTURAMENTE EM TERMOS 

DE TRABALHO? 

 
Bom, há também uma grande diferença 
que é a presença do André Hencleeday, 
que traz consigo um mundo e uma forma 
muito específica e importante. O que 
acontece é que nos PSI começávamos a 
querer fugir para o prog, e os PSI não eram 
prog! No entanto todos nós sem querer 
lançávamos ambientes, ideias e malhas 
que iam nessa direção. Por isso decidimos 
separar as águas e libertar a fera do 

progressivo, sem estar presa aos PSI e 
também libertar os PSI para o seu espírito 
mais psicadélico e alternativo ruff & raw. 
Que aliás vai ser cada vez mais o ambiente 
dos PSI. De notar que tanto o Guilherme, 
assumidamente prog e experimentalista, 
como todos os outros são músicos têm a 
paixão do rock progressivo, e por isso foi 
tudo um parto muito natural nascido de 
uma relação muito boa. 
 

TENDO EM CONTA OS TEMPOS INCERTOS QUE 

VIVEMOS QUAL A ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO QUE 

TENS EM MENTE PARA OS ARTNAT? 

 
Bom, terá inegavelmente de ser mais 
digital e de cariz web... Assim o nosso 
novo admirável mundo o exige. A 
aventura e a desventura podem e devem 
trazer o melhor de nós à superfície e à 
prática. E é esse o desafio. 
 

CELEBRASTE EM 2019 50 ANOS DE CONCERTOS E 

CARREIRA. O QUE TE LEVA AINDA HOJE A IR 

APRESENTANDO NOVAS PROPOSTAS MUSICAIS E A 

QUERER EXPOR A TUA CRIATIVIDADE NO CENÁRIO 

ATUAL DA MÚSICA? E SE, PASSADOS TODOS ESTES 

ANOS, NÃO ACHAS QUE DEVERIAS TER MAIS 

RECONHECIMENTO POR TODO O TEU CONTRIBUTO E 

PAPEL NO DESENVOLVIMENTO DA HISTÓRIA DA 

MÚSICA EM PORTUGAL? 

 
Isso é o mesmo que perguntar a um tigre o 
que o leva a ser felino. É o que sou. Sou um 
aventureiro, e é no instável, no perigoso, e 
no assombroso encontro dos opostos e dos 
impossíveis feitos possíveis, que se 
encontram a razão, realizações e 
experiências que me levam a continuar. E 
isso não cansa mesmo ao fim de 50 anos. 
Quanto ao reconhecimento, essa coisa 
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ilusória, a mim não me entusiasma nem 
faz parte dos meus objetivos. Claro que 
fico satisfeito quando gostam do que faço, 
mas se não houver reconhecimento, sigo 
sempre o meu caminho pois assim sei que 
nunca me vou perder de tudo que é 
importante para mim!  
 

MISTÉRIOS E MARAVILHAS, HOLOCAUSTO, 

HUMANOID FLESH, NOITES DE LISBOA, DANCING IN 

THE AIR, SAMURAI, TERRA, DELIRIUM, JOYLAND, 

REEVOLUTION, THE MIRROR EFFECT, OS TRABALHOS 

DE PRODUÇÃO DE COISAS COMO XUTOS OU ENTÃO 

COMO MC, SÃO REFLEXOS DO TEMPO EM QUE 

FORAM SENDO REGISTADOS E NOS QUAIS TIVESTE E 

TENS ENVOLVIMENTO, MAS, TAMBÉM FRUTO DE UMA 

MANEIRA MUITO PRÓPRIA DE ESTAR NO MEIO 

MUSICAL. TENDO EM CONTA A DISTÂNCIA TEMPORAL 

PRESENTE, QUAL OU QUAIS DOS MOMENTOS ATRÁS 

REFERIDOS SENTES MAIS ORGULHO? 

 
Para ser sincero, aquilo de que mais me 
orgulho é de me manter fiel! Fiel à vida, 
fiel à existência, ao amor e à verdade como 
forma de estar. Foi o facto de ser quem sou 
que me deu a oportunidade de trabalhar 

com os músicos excelentes com que 
trabalhei e trabalho, de conhecer todos os 
seres maravilhosos que conheci, de fazer 
todos esses trabalhos que referiste e de ter 
a vida incrível que tive. Por isso, ter 
mantido a dádiva de Ser, é talvez a coisa de 
que mais me orgulho. E isso não é coisa do 
passado. É coisa de todos os dias. 
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C L O C K W O R K S  B O Y S  
 

 
 
Entrevista a Marion Cobretti e Zé Abutre 
dos Clockwork Boys: 
 

QUEM SÃO OS CLOCKWORK BOYS? 

 
Cobretti: Os Clockwork Boys nasceram 
em 2004 e são eu, Cobretti, na voz, o 
Hugo Conim, aka Zé Abutre, na guitarra, 
o Juvenal Caveira, também conhecido por 
João Pedro Ventura, na bateria e o Túlio 
Maravilha, aka Toni Cagaita, no baixo. 
Somos uma banda com dezasseis anos de 
existência com muitas histórias boas e 
muitos lançamentos em vários formatos 
no mercado. Podem consultar a 

Wikipedia para saberem um pouco mais 
sobre nós. 
 
Abutre: Os Clockwork Boys são “A Pedra 
no Sapato” do punk rock Português, os 
inadaptados da cena, os incorrigíveis, os 
horríveis, os desnaturados e os 
decadentes, mas acima de tudo 
honestos!!! 
 

FALA-NOS COMO SE NÃO HOUVESSE AMANHÃ… 

 
Cobretti: Este é o álbum mais trabalhado 
da banda e que mais demorou a fazer, pois 
quisemos uma produção mais trabalhada 
e este novo LP foi um esforço conjunto da 



 
23 

 

banda e de alguns amigos da banda como 
o Pudim que ajudou a dar arranjos em uma 
ou duas letras; o Mãozinhas, ex-baterista 
da banda, que participou nos backing 
vocals em alguns temas; o Nuno Guerra da 
Voraus que participou como saxofonista 
em dois temas; e o Daniel Alves da Voraus 
que me acordou às sete da manhã do dia 
seguinte às gravações com o barulho dos 
botins rock’n’roll para ir buscar pinga 
logo de manhã. E claro, a pessoa mais 
importante, que convém mencionar e que 
nos ajudou imenso como sempre, o 
produtor Paulo Vieira que também é o 
meu guitarrista nos meus trabalhos a solo 
como Cobretti. 
 

 
 

COM ESTA PANDEMIA, COMO TEM CORRIDO A 

PROMOÇÃO DESTE DISCO? 

 
Cobretti: As pessoas parece que estão a 
ressacar de viver, então a música serve 
como um escape, e este álbum é uma 
lufada de ar fresco e deverá ser uma das 
poucas edições deste ano. As rádios têm 

tido um papel muito importante na 
divulgação deste álbum, passámos em 
bastantes rádios e o álbum está a vender 
muito bem. Acho que este é o melhor 
álbum que já fizemos, e estamos muito 
orgulhosos com os resultados que estamos 
a conseguir alcançar. 
 
Abutre: Como o Cobretti disse, durante a 
pandemia o consumo de música 
aumentou e isso resultou para as vendas 
do álbum estarem a correr muito bem e o 
disco só saiu faz pouco tempo. 
Pessoalmente também estou muito 
contente com o resultado final do disco e 
estamos a ter bastante airplay nas rádios. 
Em breve iremos lançar o primeiro video 
single do álbum. 
 

COMO SURGIU A OPORTUNIDADE DE LANÇAR UM 

SPLIT COM O SONNY VINCENT? 

 
Cobretti: Eu tornei-me amigo do Mike 
Hudson dos Pagans, banda com a qual os 
membros de Clockwork Boys gravaram o 
último single dessa banda clássica do punk 
americano, o 7” Hollywood or Die/She’s 
Got the Itch, ele meteu-me em contacto 
com o Sonny, eu ajudei-o a arranjar 
bandas para a compilação benefit dele, 
entretanto ele tornou-se amigo do Conim 
e do Ventura, e fizeram um projeto 
chamado The Limit com o Bobby dos 
Pentagram na voz e com o Sonny na 
guitarra. O split LP de Cobretti / Sonny 
Vincent foi editado pela minha label a 
Cobra Kai Records no ano passado e está 
praticamente esgotado. 
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Abutre: A colaboração com o Sonny, 
deve-se essencialmente ao Mike Hudson, 
como o Cobretti já referiu… o resto é 
história. 
 

 
 
TENS ALGUMAS AVENTURAS COM OS BELENENSES, O 

MATATEU E O CRISTIANO RONALDO. SÃO IDEIAS QUE 

TE SURGEM OU TRABALHOS QUE TE ENCOMENDAM? 

 
Isso são outras aventuras musicais, e 
dariam pano para mangas. No momento 
apenas quero referir que além do prazer 
em fazer essas músicas, junto com amigos 
que até participam em outros projetos 
meus, não ganhámos absolutamente nada 
com isso. E já estou um bocado cansado de 
fazer músicas sobre jogadores da bola. 
Ninguém me encomenda trabalhos, seria 
bom, mas pelos vistos, vida de músico é só 
trabalho e alguma glória, dinheiro nem 
por isso... é mais os gastos que os ganhos. 

COMO CARACTERIZAS A CENA PUNK/ROCK EM 

PORTUGAL? 

 
Uma cena pequena, onde toda a gente se 
conhece e onde abundam bandas de pop 
punk da pastilha elástica, e também outras 
bandas diferentes da norma onde reside 
alguma qualidade. É pena é que as bandas 
de qualidade acabem sempre 
prematuramente. Poderia citar os The 
Levities, os Sleaze Demons, os 
Hellspiders, ou os Eskizofrénicos como 
exemplo, eram bandas punk ou 
rock’n’roll sujo, diferentes e com 
características que me agradavam, por isso 
eu um dia qualquer quando puder, vou 
editar uma coletânea com montes de 
bandas nacionais, algumas ainda ativas e 
outras como essas que citei que já 
acabaram num CD intitulado Nada Disto 
é Fado - Vol. 1, e acho que até já tenho 
bandas suficientes para dois volumes. 
Talvez saia em CD duplo, mas não vou dar 
prazos, farei quando tiver tempo e 
oportunidade. 
 
Abutre: A cena punk em Portugal, é uma 
cena pequena em que abunda muita 
laranja, mas pouco sumo, no entanto 
existe um punk rock’n’roll underground 
dentro da própria cena com boas bandas e 
muita qualidade, é só questão de procurar! 
 

 
 

WWW.REVISTALUSITANIA.PT 
 

  

http://www.revistalusitania.pt/
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V Ü R M O  
 

 
 
Entrevista aos Vürmo: 
 

QUEM SÃO OS VÜRMO? 

 
Os Vürmo são um sexteto de punk 
rock'n'rollers oriundos de várias cidades 
do país e perdidos pela cidade do Porto. 
 

ALRIGHT!!! É O VOSSO ÁLBUM DE ESTREIA.  

FOI UM PROCESSO FÁCIL? 

 
Bem, adjetivar de fácil qualquer processo 
que envolva Vürmo é sempre uma 

premissa errada. Somos seis pessoas, 
vivemos em sítios diferentes do país, e 
temos outras bandas, empregos, etc… 
 
A seleção das músicas foi simples, 
basicamente gravámos todas as músicas 
que andávamos a tocar ao vivo, com um 
extra do Sôr Engenheiro Óscar (Dokuga, 
Freedom) que contribui com uma 
belíssima cantiga, Payback on Track. A 
gravação em si foi bastante rápida, o 
álbum foi gravado em take direto num 
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domingo à noite com ajuda divina de uma 
parafernália química e etílica. Já o tempo 
que perdemos em procrastinação, capa e 
pormenores foi bastante demorado, 
digamos, para desespero do Pedro Tosher 
(Miasma of Barbarity Records). 
 

ASSUMEM-SE COM PUNK'N'ROLLERS E O TEMA DE 

ENTRADA DO ÁLBUM, FALLING, FAZ-NOS VIAJAR ATÉ 

AOS MOTÖRHEAD. INSPIRAÇÃO ÓBVIA OU 

COMPARAÇÃO INEVITÁVEL? 

 
A herança dos Motörhead na cena musical 
é particularmente forte. Mais do que uma 
banda, Motörhead é uma atitude perante 
a música, é uma mistura brilhante de rock, 
punk, heavy metal e uma filosofia de 
hedonismo sincero. Os compositores, 
Miguel e Possessus, não podiam deixar de 
trazer alguma influência no estilo de riffs, 
e sem dúvida que são a maior inspiração, 
não só para nós, como para milhentas 
bandas que todos gostamos. No entanto 
diria que também há bastante punk e 
influências como Inepsy, Poison Idea ou 
até de rock’n’roll como Dead Moon ou 
Stooges. 
 

COM ESTA PANDEMIA, COMO TEM SIDO A 

PROMOÇÃO DO VOSSO ÁLBUM? 

 
Recorrendo às tecnologias modernas do 
facebook, bandcamp e youtube. 
 

E PLANOS PARA 2021? 

 
Ficar em casa, bailar, fumar charros e 
beber cocktails! 
 

QUEREM ACRESCENTAR ALGUMA NOTA? 

 
Vai ficar tudo bem. 
 

 
 

P A S S A T E M P O 
F l a g e l l u m   D e i 

 
Só houve um vencedor do passatempo Flagellum Dei. 

O Eduardo Espinho vai receber um CD de  
Flagellum Dei – Victory of Tyranny. 
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E M  N O M E  P R Ó P R I O  
 

 
Empty V é um vírus oriundo do planeta 
Yellow Pig Planet, ou seja, planeta Porco 
Amarelo. Desenvolve-se há tempo 
incerto, atravessando como qualquer bom 
vírus várias fases de alteração e 
estabilização da sua composição 
estrutural. Assumem-se num formato 
estranho e bizarro assim bem como o som 
que praticam. Manifestam-se através de 
sons criados ao longo do tempo, que é nem 
mais do que intervenções, artístico-
musicais de cariz experimental... O 
objetivo será sempre manter-se fiel à sua 
condição original... a de um vírus!!! 
 

 
ESTE ESPAÇO É TEU!!! 

 
Manda a biografia em  
Português e o logotipo  

da tua banda para 
REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM. 

 

 
Em 2018, gravam Mus-Pri nos estúdios 
WRecords, com produção, mistura e 
masterização de Wilson Silva dos More 
Than A Thousand. O single Sonic Boom é 
lançado em junho e em novembro é 
lançado o álbum pela Raging Planet em 

formato físico e digital, e conta com 
apresentação ao vivo no RCA Club em 
Lisboa. Em janeiro de 2019 é lançado o 
segundo single Defcon 5. 

 
Depois de alguns anos de existência 
obscura os Hourswill, liderados pelo 
baterista Nuno Peixoto e pelo guitarrista 
José Bonito, que juntaram para escrever 
música com base nas suas influências e 
gostos musicais, uma mistura que 
evoluiria para uma abordagem rock 
progressivo metálico, encontrariam mais 
tarde no vocalista Nuno Damião, no 
baixista Ruben Chamusca e no guitarrista 
Rodrigo Louraço, os elementos 
necessários à consolidação do projeto e a 
uma certa estabilidade na formação. Este 
facto foi seguido pelo lançamento de uma 
faixa promocional chamada Nothing 
Divine MMIX. Durante o período de 2011 
a 2013, foram feitas algumas gravações e 
algumas faixas foram reunidas no CD 
Demo MMXI, que nunca foi editado 
oficialmente, e aconteceram as primeiras 
apresentações ao vivo. 
 
De seguida, o grupo decidiu juntar-se ao 
guitarrista Sérgio Melo para iniciar o 
processo de produção e gravação do que 
mais tarde se viria a tornar o primeiro 
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álbum da banda. Durante esse processo, 
Melo, acabou por ser integrado no projeto 
para substituir Louraço, que entretanto 
havia abandonado. Em 2014, os Hourswill 
assinam contrato com a editora 
independente portuguesa Ethereal Sound 
Works e o seu álbum de estreia Inevitable 
é editado a 16 de outubro. Nos meses 
seguintes, o trabalho de promoção do 
disco continuou com algumas 
apresentações ao vivo um pouco por todo 
o país e também com a presença da banda 
na compilação 13 Portuguese Metal 
Compilation Vol. IV, disponível apenas 
em formato digital, com a música 
Inevitable Collapse. Foi igualmente nesse 
período que Melo e Chamusca foram 
substituídos pelo retorno do ex-elemento 
Louraço e pelo baixista Pedro Burt Costa 
da banda Razia. O teledisco Nothing 
Divine é lançado e as músicas Atrocity 
Throne e Vows Of Submission (em 
versão ao vivo) são incluídas na 
compilação Thirteen da Ethereal Sound 
Works editada em CD e DVD. No final de 
2016, os Hourswill, em conjunto com o 
vocalista Nuno Damião decidem cessar a 
sua longa parceria musical. 
 
A banda decide juntar-se ao produtor 
português Fernando Matias para iniciar o 
processo de produção e gravação do seu 2º 
disco e no início do ano, Leonel Silva 
(Mindfeeder) é anunciado como novo 
vocalista dos Hourswill. A 11 de setembro 
de 2017 é editado o Harm Full Embrace 
pela Ethereal Sound Works. Como 

suporte do lançamento do álbum, é 
lançado o teledisco Mass Insanity e têm 
lugar algumas apresentações ao vivo já em 
2018, com especial destaque para a que 
ocorre no festival Milagre Metaleiro, em 
Pindelo Dos Milagres.  
 
No final do ano, a banda decide entrar em 
estúdio novamente com o produtor 
Fernando Matias para gravar seu novo 
trabalho, um disco conceptual. No meio 
do processo, algures no início de 2019, o 
guitarrista Tainan Reis da banda 
Emergent Chaos é anunciado como o 
novo elemento da banda. O álbum Dawn 
Of The Same Flesh é editado a 1 de 
novembro de 2019 pela Ethereal Sound 
Works. Uma pequena sequência de 
apresentações ao vivo ocorre para 
promover o lançamento do novo disco e, 
em janeiro de 2020, a música Corrupted 
Soul é incluída em Seventeen, outra 
compilação da Ethereal Sound Works 
lançada em CD. A banda decide reunir 
esforços com os produtores de vídeo 
Johnny's On Set Films para gravar o que 
mais tarde se tornaria o único teledisco 
oficial do álbum. O tema escolhido para 
este desafio foi Now That I Feel e que foi 
lançado oficialmente em março de 2020. 
Em agosto de 2020, é editado via Ethereal 
Sound Works o EP AfterHours. 
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Razor Kids, é uma banda formada em 
2017 em Faro, e é composta por Razor 
Ramon na voz e guitarra, ex-Psycho 
Tramps, Renata Pasqualette no baixo, 
Pedro Pasqualette na guitarra ritmo e 
Bruno BTR na bateria. 
 
Nesse mesmo ano atiçam o seu punk 
rock’n’roll em alguns concertos pelo 
Algarve, com destaque para o concerto 
com os Protex, banda de Belfast que fez 
parte do catálogo da Good Vibrations 
Records. 
 

Em 2018 a banda continua a dar concertos, 
com o ponto alto foi na abertura para o 
concerto dos The Zips, banda mítica de 
Punk Escocês. 
 
Em 2020, a banda prometia mais 
concertos, com bandas como os The 
Wasps (Inglaterra), More Kicks 
(Inglaterra) e bandas Espanholas, mas… os 
concertos foram adiados. 
 
Mas para compensar, a banda vê a ser 
editadas as suas primeiras músicas em 
2021, duas músicas, que expressam o que 
vai na real gana, punk garage sem pejos, 
directo e mordaz, com letras que nos 
remetem para uma realidade nua e crua. 
Abusive e Perfect Harmony, dois temas 
que prometem agitar o rock’n’roll em 
Portugal. 
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E X Ó R D I O S  
O FIM COMO ESCATOLOGIA 

 
O fim é o princípio estruturador de toda a 
existência humana. Mas é um princípio 
cujas coordenadas temporais não podem 
ser fixadas, porque se trata de um 
horizonte absoluto que simultaneamente 
nos antecede, nos acompanha e que 
transcende a nossa finitude, tornando-
nos, assim, meros fiéis depositários de um 
legado que, pela sua natureza, existe para 
se perpetuar. Somos, portanto, os 
hospedeiros de uma condição insidiosa 
que, tal como uma patologia errática, pode 
assumir manifestações incertas, 
imprevisíveis e polimórficas. Essas 
manifestações latejam no mais fundo de 
nós, como um coração pulsante a quem 
cabe desencadear ora os mais excitados 
espasmos indomáveis, ora a mais pura 
ataraxia. Como as vagas insondáveis de 
um vasto oceano, estas podem, de súbito, 
emergir e tomar-nos de assalto. E ao fazê-
lo é toda a nossa impotência que fica 
exposta, pois perante o facto perturbador 
de que qualquer que seja o trilho da nossa 
biografia, alguma forma de epílogo se 
abaterá sempre sobre nós, torna flagrante 
a nossa situação de náufragos. Seres 
perdidos que por mais que gritem e 
vociferem, apenas têm como desfecho 
certo exaurirem-se até ao nível da 
rouquidão mais inaudível. 
 
Face, então, à consciência de que somos 
seres para a morte e de que nada é mais 

inexorável do que a nossa finitude, como 
não ceder ao reconhecimento de que 
transportamos a vida apenas para 
perpetuar a morte? É uma implacável 
condenação de Sísifo que a todos nos 
calha em sorte. Por mais que 
multipliquemos os esforços, todos os 
percursos e todas soluções que vamos 
traçando acabam por se elidir num 
labirinto sem saída. Daqui resulta, por 
conseguinte, uma miríade de dúvidas 
perturbadoras sobre o sentido da própria 
existência, o que faz com que seja 
inevitável que fiquemos cara-a-cara com a 
mais primordial constatação da nossa 
impotência ontológica. A consciência é, 
pois, uma enfermidade que nos corrói, 
pois por mais que sejamos vitalmente 
impelidos a preservarmos o nosso ser, o 
conhecimento dessa impossibilidade 
estilhaça qualquer pretensão de 
permanência no mundo. 
 
Em maior ou menor grau, ou seja, de uma 
forma que pode ser mais discreta ou mais 
exuberante; mais instigante ou mais 
tangencial para o âmago de cada ser 
existente, é indisfarçável que uma das 
tensões mais fundamentais que a todos 
nos toca é uma sempre mal resolvida ânsia 
do absoluto tendo em conta a evidência 
incontornável do nosso fim. É isso, no 
essencial, que alimenta o “sentimento 
trágico da vida” de que nos falava Miguel 
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de Unamuno; uma pulsão de imortalidade 
– a vontade de jamais morrer –, mas que 
será tanto mais absurda quanto mais se 
pensa racionalmente na vida. Quanto 
mais o intelecto a busca, mais a vida se nos 
escapa. 
 
Nesta medida, a história da própria 
civilização pode até ser vista como um 
claro testemunho das nossas empenhadas 
tentativas para endereçarmos as respostas 
mais plausíveis a estas dúvidas tão 
dissolventes. O vasto cortejo de sistemas 
filosóficos, de doutrinas morais e 
teológicas, de buscas espirituais, de 
anseios estéticos ou de simples 
questionamentos existenciais em que o 
pensamento humano se tem ramificado, 
dá bem conta do carácter magnético que 
sobre nós exerce o fim. Gravitamos em 
torno dessa consciência e vamos tentando 
edificar respostas de eficácia paliativa 
variável. Quer o registo assuma contornos 
mais salvíficos (como a crença na 
imortalidade da alma) ou um carácter mais 
niilista e desencantado, é sempre o fim 
que, apesar de tudo, nos interpela. E nos 
vastos interstícios que medeiam os polos 
mais extremados e antagónicos da 
esperança ou da assumpção do absurdo, é 
sempre a vã tentativa de conciliar o 
irreconciliável que nos vai levando a erigir 
sentidos provisórios para essa 
encruzilhada de fundo. Somo seres sem a 
envergadura ontológica para o tipo de 
ambição que transportamos. Os múltiplos 
absolutos a que aspiramos e as ânsias de 

algum tipo de transcendência a que nos 
entregamos, servem, no fundo e apenas, 
para nos humilhar. São ideais que se 
nutrem do nosso fim para ganhar escala 
esmagadora e uma aparência de 
inevitabilidade. 
 
Se pensarmos no caso concreto da 
expressão artística, são também múltiplos 
e diferenciados os exemplos que nos 
mostram que essa via da criação humana 
tem sido um dos canais privilegiados para 
lidar com estas questões e para se 
explorarem sentidos e sensibilidades que 
nos habilitem a olharmos de frente para o 
fim. No universo do rock e do metal em 
particular essa busca tem feito parte de 
muitas das coordenadas que servem de fio 
condutor às expressões musicais de teor 
mais introspectivo. As múltiplas 
configurações do fim têm-se constituído, 
de forma mais ou menos explícita, como 
um importante combustível para muitas 
criações musicais que nos têm tocado de 
uma forma consequente e, portanto, não 
leviana. Quer de uma forma mais 
abstracta ou com base numa identificação 
mais pessoal, muitas músicas têm-nos 
ajudado a melhor escavar os abismos 
interiores ou têm simplesmente 
contribuído para discernirmos melhor os 
matizes dos horizontes mais obscuros que 
nos circundam. Muitas letras e respectivas 
músicas têm, sem dúvida, cumprido uma 
função útil nestas tentativas de viver em 
tréguas (sempre voláteis, claro) com uma 
vida que nos é dada já prenha de morte. 
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Por muito que nos debatamos, 
continuaremos, sempre e para sempre, a 
prolongar os ecos do fim, experimentando 
novas roupagens e aproximações. Se as 
metamorfoses criativas a que nos vamos 
permitindo servirem para irmos 
experimentando algum apaziguamento 
quanto ao fim, já é um ganho nada 
negligenciável. Se o fim é certo, que seja o 
mais possível adornado com as bandas 
sonoras melhor adaptadas para as nossas 
inevitáveis exéquias. 

Fazendo reverberação das palavras 
iniciais da canção-poema de Jim 
Morrison, podemos dizer com ele, e para 
acabar: “This is the end, beautiful friend. 
This is the end, my only friend, the end, of 
our elaborate plans, the end. Of 
everything that stands, the end (…)" --- HR 
 
Nota de 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  
BEREVES REFLEXÕES SOBRE DISCOS 

VÁRIOS (PARTE I) 

 
Bem-vindos a mais uma humilde 
dissertação sobre discos, bandas e 
músicos que poderiam e deveriam ter tido 
uma relevância maior no panorama do 
rock português. Desta feita, e dada a 
quantidade de edições, tanto em single 
como em álbum, que tiveram lugar até ao 
final da década 70, decidiu-se dividir esta 
crónica em duas partes que serão 
publicadas neste e no próximo número 
desta vossa revista. 
 

 
 
Avancemos então com esta primeira parte 
escrevendo sobre o disco de Carlos 
Alberto Vidal, de nome Changri-Lá, 
editado em 1976 através da Imavox. Vidal 
assegura neste disco um exercício musical 
bem interessante assente em texturas prog 
rock de um bom gosto e suavidade dignas 
de registo. 

O braço direito do cantor neste projeto foi 
um teclista chamado Mané, que 
conseguiu reunir para a gravação do 
álbum um coletivo composto pelo 
baterista Necas dos Ananga-Ranga e mais 
tarde da Banda Atlântida de Lena d'Água, 
o baixista Rakar, os já falecidos Correia 
Martins, na guitarra e violino, e Rui 
Cardoso nos sopros, e ainda Zé Alberto na 
harmónica. A convite de Vidal, surge 
ainda o pianista Nuno Pimentel. Gravado 
no estúdio Polisom e produzido pelo 
próprio autor, este é um daqueles 
trabalhos em que o nível e qualidade dos 
músicos assume um papel de grande 
preponderância tornando-o assim o disco 
mais singular de toda a sua carreira, sendo 
mesmo considerado por alguns um marco 
no campo do rock progressivo português. 
Deve a sua designação de Changri-Lá à 
primeira letra do seu nome, Carlos. Será 
também mais uma daquelas obras que 
infelizmente cairão no esquecimento 
coletivo e que apesar da recente reedição 
em 2016 a celebrar os 40 anos do seu 
lançamento, será sempre visto como um 
artigo de culto. A carreira de Vidal 
enquanto músico ficará, no entanto, 
ligada à criação da personagem do Avô 
Cantigas com a qual atingirá grande 
popularidade e notoriedade ao longo dos 
tempos através da edição de diversos 
singles e álbuns dentro do universo da 
música infantil. 
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De seguida abordamos a carreira dos 
Perspectiva que com a edição de apenas 
dois singles deixaram a sua marca no 
panorama rock nacional. Formados em 
finais de 73, oriundos do Barreiro e 
praticantes de um rock progressivo de 
características sinfónicas totalmente 
cantado em português, os Perspectiva 
editam em 76 via Imavox o seu primeiro 
trabalho, o excelente single Lá Fora a 
Cidade, que continha no lado B o tema Os 
Homens da Minha Terra, onde a paixão 
dos elementos da banda por arranjos 
orquestrais são por demais evidentes. 
Gravado nos estúdios da Rádio Triunfo 
seria elogiado pela crítica, e é hoje uma das 
grandes raridades e pérolas discográficas 
portuguesas. Em 77 é editado também via 
Imavox o segundo single do grupo, Rei 
Posto Rei Morto/O Oitavo Sorriso, onde 
se nota uma grande evolução em termos 
de composição musical e que apesar de 
toda a criatividade que contém, o seu 
resultado final fica um pouco aquém do 

revelado no primeiro lançamento. De 
referir que ambos os singles tiveram a 
produção da dupla António Pinho/Nuno 
Rodrigues sobre a qual se escreverá na 
segunda parte desta crónica. A banda 
terminaria a sua atividade no final de 79 
deixando para a posteridade estes dois 
singles, um histórico concerto nas ruínas 
do Convento do Carmo ao lado da 
Orquestra Sinfónica da RDP e ainda um 
disco gravado intitulado A Quinta Parte 
do Mundo que nunca chegou a ver a luz da 
edição. Fizeram parte dos Perspectiva 
nomes como os de Tó Pinheiro da Silva na 
guitarra e flauta que fará carreira mais 
tarde como um dos mais reputados 
técnicos de som do país, Vítor Real na voz, 
José Manuel Pereira na guitarra, Luís 
Miguel da Luz no baixo, Vítor Ferrão na 
bateria, Carlos Viana nas teclas e também 
dois ex-integrantes dos Tantra, o baterista 
Raul Rosa e o percussionista Firmino 
Pascoal. 
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Iremos agora escrever algumas palavras 
sobre uma das bandas pioneiras do 
movimento rock em Portugal, os 
Beatnicks, que apesar de terem já editado 
nos inícios dos anos 70 um EP e um single, 
será com o seu último registo sonoro do 
final de década que atingirão todo o seu 
pináculo criativo. Com uma das carreiras 
com mais longevidade do meandro rock 
nacional, os Beatnicks atravessam as 
décadas de 60, 70 e 80 em diversas 
mudanças de formação, participações em 
festivais, concertos um pouco por todo o 
país, primeiras partes de artistas 
estrangeiros e também mudanças de 
sonoridade. 
 
Depois da abordagem hard rock dos já 
referidos dois primeiros trabalhos, o EP 
Cristine Goes To Town de 71 e o single 
Money/Back In Town de 72, ambos 
editados pela Tecla, e que os colocavam ao 
lado de nomes como os Heavy Band ou 
Xarhanga, não só pela sonoridade, mas 

também pelo facto de se expressarem em 
inglês, mas também como um dos mais 
interessantes projetos da cena musical da 
altura, surge já no final da década aquele 
que é considerado o seu melhor trabalho, 
o single Somos o Mar/Jardim Terra 
editado em 78 via Alvorada. Gravado nos 
estúdios da Radio Triunfo é-nos 
apresentado em termos musicais nesta 
proposta uma aproximação ao rock de 
características prog com um certo 
elemento psicadélico de muito bom gosto 
e qualidade que transformam os 
Beatnicks, graças também às suas 
apresentações ao vivo da altura, num dos 
mais arrojados projetos em atividade 
durante o pico tardio do rock progressivo 
em terras nacionais. Faziam parte dos 
Beatnicks nestes tempos as figuras de Tó 
Leal, vocalista que mais tarde 
desenvolverá carreira a solo no meio 
musical português e também como 
encenador, o baterista Luís Araújo, o 
baixista Ramiro Martins que será mais 
tarde o proprietário dos estúdios Edit na 
Amadora, o guitarrista Jorge Casanova e o 
teclista António Emiliano que fará 
carreira como músico e compositor para 
teatro e filmes e também no meio 
académico. 
 
Depois disto, e já no início dos anos 80, 
ainda gravarão mais um single e 
finalmente um álbum, onde se assiste a 
mais umas mudanças de formação e 
também de estilo musical o que não será 
benéfico e levará à extinção do grupo. De 
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realçar ainda neste breve resumo que por 
gravar ficou uma tal de Cosmonicação 
que foi apresentada ao vivo umas quantas 
vezes e a colaboração com uma vocalista 
chamada Helena Águas, que fará carreira 
no meio musical nacional, fazendo parte 
de alguns projetos conhecidos, mas 
também a solo, como Lena D'Água. 
 

 
 
Outra das bandas a merecer referência 
neste espaço pela importância que teve 
nos domínios do rock mais ambicioso a 
nível instrumental são os Psico. Oriundos 
do Porto e formados por Tony Moura, 
ainda em 69 a partir das cinzas do 
Conjunto Académico Os Espaciais, que 
era já considerado pela crítica um dos 
melhores cantores da cena musical da 
altura, passaram toda a década de 70 numa 
instabilidade constante no que ao seu 
lineup diz respeito apesar de toda sua 
atividade ao vivo. Desses tempos iniciais 
apenas o baterista Álvaro Marques 
acompanhou o guitarrista e vocalista 

Tony Moura nas diversas fases do projeto, 
trocas de elementos, mudanças de 
designação e orientação musical. Eram 
conhecidos por fazerem versões de coisas 
como Zeppelin, Purple, Grand Funk ou 
Uriah Heep, e tocavam em festas de 
finalistas um pouco por todo o país. A 
meio da década, e depois de mais umas 
quantas mudanças de formação decidem 
aproximar a sua sonoridade ao rock 
progressivo, e a acompanhar Moura e 
Marques nessa altura estão o teclista José 
Carlos Almeida e o baixista Gino 
Guerreiro. Após a infelicidade da morte 
de Guerreiro em 77 o grupo decide fazer-
lhe uma homenagem dedicando à sua 
memória o espetáculo cénico Epitáfio 
Sinfónico apresentado ao vivo no Teatro 
Sá da Bandeira e do qual serão extraídos os 
dois temas que irão compor o único 
registo lançado pelo projeto. É já com o 
conhecido guitarrista Filipe Mendes no 
lugar de baixista que é editado em 78 via 
Alvorada o single Al's/Epitáfio. Em 
termos musicais estamos perante um 
disco no qual fica bem patente toda a 
versatilidade e técnica dos elementos da 
banda elevando assim toda a qualidade 
destas duas composições totalmente 
instrumentais de características 
predominantemente prog rock. Sob os 
nomes de Al Tony, Al Marcus, Al Meida e 
Al Mendez aparecem em diversas revistas 
da especialidade e também no Festival 
Música & Som, um dos primeiros 
realizados em Portugal com algum 
profissionalismo e organização. Depois 
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disto e ainda no mesmo ano a banda 
decide cessar atividades. Moura surgirá 
como convidado no segundo disco dos 
Tantra e também em diversos concertos 
da banda, Mendes seguirá para formar os 
Roxigénio e Marques irá juntar-se aos 
Jáfumega. 
 

 
 
E para concluir esta primeira parte 
decidiu-se voltar a escrever sobre um 
cantor, neste caso um cujo legado musical 
já aqui foi mencionado anteriormente 
neste espaço. Escrevemos sobre Fernando 
Girão e acerca de um dos seus singles a 
solo. Nascido no Brasil, Girão chega a 
Portugal perto dos 18 anos e inicia então a 
sua carreira dentro do meandro rock 
fazendo parte de bandas como Pentágono 
ou Heavy Band, projeto este com quem 
gravou dois singles, e onde se destacou em 
conjunto com alguns dos melhores 
músicos do espectro nacional da altura. 
Era conhecido como Very Nice e é com 

esse nome que edita em 72 o seu single de 
estreia Engrenagem. Em 75 participa no 
Festival RTP da canção ao lado de Jorge 
Palma com o tema Pecado Capital no qual 
obtém um sétimo lugar. Um ano depois 
vemos Girão lançar aquela que é, na 
minha modesta opinião, a sua melhor 
proposta musical em termos individuais 
nesta década e o motivo de voltarmos a 
escrever sobre o músico. Editado em 76 
via Toma Lá Disco, o single de Very Nice 
Brothers of the Sun/Yes I Know. Em 
termos musicais é-nos apresentado um 
excelente exercício de textura hard rock 
com um ou outro apontamento de 
progressivo e jazz, ou uma fusão de 
ambos, a fazer lembrar um pouco a 
abordagem musical de coisas, com por 
exemplo Frank Zappa. O nível vocal de 
Girão neste trabalho é absolutamente 
notável, tanto no lado A onde é 
absolutamente vibrante, como no lado B 
num tema de textura mais calma a lembrar 
a soul americana. Faz-se acompanhar 
neste single por uma banda de excelentes 
músicos composta pelo baixista José 
Eduardo, o guitarrista Armindo Neves, o 
pianista Emílio Robalo, o baterista João 
Oiã e pelo saxofonista Rão Kyao, que com 
o seu talento contribuem para o soberbo 
resultado final desta gravação. 
Infelizmente, à medida que a carreira de 
Girão se expandirá para outros territórios 
musicais e diferentes sonoridades, este 
single cairá no esquecimento geral 
tornando-se objeto de culto e como nunca 
foi alvo de reedição assim permanecerá. 
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Neste mesmo ano de 76, Girão figurará 
entre os convidados no disco dos Saga de 
José Luís Tinoco, pianista, com quem 
voltará a trabalhar no seu primeiro longa 
duração. LP esse que se chama 
Discretamente editado em 78 e onde se 
ouve um Very Nice em evolução e a 
abranger ainda mais influências, num 
disco que tem mais de world music e 
algum psicadelismo do que de rock. 
Participa ainda nesse mesmo ano no 
retorno aos discos dos Petrus Castrus. 
Girão, apesar de granjear já alguma 
popularidade na altura, graças ao seu 
envolvimento no anúncio da marca 

Regisconta, e o seu grito Aquela Máquina, 
prosseguirá carreira nas décadas seguintes 
editando discos de qualidade, onde a 
mistura de culturas musicais é uma 
constante, desde o fado, música africana, 
música brasileira passando pela pop, a pop 
eletrónica, o jazz, a soul, o funk, o folk e o 
soft rock. Continua ativo e procurando 
através das palavras e do som fazer passar 
a sua mensagem e identidade, como o 
lançamento em 2018 do projeto R.A.I.V.A 
pode comprovar, e onde desbrava 
caminho nos meandros do metal gravando 
o disco mais pesado de toda a sua carreira. 

-- JB 
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L A N Ç A M E N T O S  D E S T E  M Ê S  
 

 

 
 

DISPIRITED SPIRITS – Fragments of a Dying Star 
Indie Rock, álbum, Digital, 9 faixas, 47:04 
Edição de Autor 

 

 
 

GANGRENA - Infected Ideologies 
Death Metal, reedição, álbum, CD + Digital + K7 + Vinil 
Larvae Records 

 

 
 

GRUNT – Discipline 
Grind Industrial, álbum, CD + Digital + K7 + Vinil 
Larvae Records 

 

 
 

VOIDWOMB - Altars of Cosmic Devotion 
Blackened Death Metal, EP, Digital + K7, 5 faixas, 17:02 
Gruesome Records 

 

 
 

YAGMAR - Homem Severo 
Rock, álbum, CD + Digital, 8 faixas, 28:33 
Edição de Autor 

 
… MAIS OS QUE ESCAPARAM EM MARÇO 

 
 

 
 

APOTHEUS - The Far Star Mission 
OST Ambiental, álbum, Audiobook + Digital, 12 faixas, 45:34 
Edição de Autor 

 

 
 

RANDY SAVAGES / RAZOR KIDS - Split EP 
Punk Rock'n'Roll, EP, 7'' + Digital, 4 faixas, 9:20 
Different Class Records / V&L Fanzine 

 

 
 

SATURNIA - Stranded in the Green 
Psychedelic Rock, álbum, CD + Digital + Vinil, 9 faixas, 56:40 
Sulatron Records 
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