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E  DITORIAL 
 
O tema de capa deste número é os Anos 80 
e quisemos saber onde estavam alguns dos 
nossos protagonistas do Rock e Metal 
Português. Temos ainda sobre o tema três 
textos de colaboradores habituais desta 
revista. Este número conta ainda com 
quatro entrevistas na rubrica Bandas em 
Destaque, as colunas Exórdios e Perdidos 
no Sótão, os Lançamentos deste Mês e o 
regresso da nossa Agenda. 
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O  NDE É QUE ESTAVAS? 
 
No âmbito do tema de capa deste número, 
lançámos mais um desafio, desta vez a um 
conjunto mais restrito de pessoas, e que de 
algum modo estiveram ligadas ao Rock e 
ao Metal Português nos anos 80, ou que 
viriam a estar mais tarde. O desafio 
consistia em responder às três seguintes 
perguntas: 
 

1. Onde é que estavas nos anos 80? 
2. Tens saudades desses tempos? 
3. E onde estás agora? 

 

Carlos Guimarães (Caminhos Metálicos) 

 
Nos anos 80 estive sempre em Paramos, 
uma pequena freguesia do concelho de 
Espinho, a viver a minha adolescência. A 
primeira grande mudança ocorreu em 
1986, com treze anos, quando ouvi pela 
primeira vez os Europe e os Sigue Sigue 
Sputnik. Mas só a partir de 1988 é que 
comecei, quando descobri o Rock em 

Stock e o Lança-Chamas, a assumir-me 
100% fã de Heavy Metal. Naquele tempo a 
informação era muito escassa e como não 
tinha ninguém na família ou na escola a 
gostar destas sonoridades foi mesmo uma 
sorte os meus pais terem sintonizado a 
Rádio Comercial. E fui o primeiro fã de 
Heavy Metal na minha escola que por 
acaso, ou não, é a mesma onde sou 
professor há 24 anos. Lá ia eu de t-shirt 
preta com caveiras, calças de ganga 
apertadas e pulseira de picos para as aulas. 
Felizmente sempre fui um bom aluno, 
mas os professores que não me conheciam 
de anos anteriores ficavam sempre de pé 
atrás. Nem imaginas o que foi a reação de 
alguns quando me viram a entrar na sala 
de professores passados uns anos. Foram 
bons tempos… A gravar os programas de 
rádio que existiam em cassetes, juntando-
me a um grupo de metaleiros de Espinho 
que, entretanto, se foi conhecendo, 
comprando os meus primeiros vinis de 
Helloween, Manowar, King Diamond, e 
Iron Maiden, comprando o Blitz só para 
ler a parte do Pedro Cardoso e às vezes a 
Bravo em alemão só porque aparecia uma 
foto do King Diamond ou do Ozzy 
Osbourne… Tempos muito mais simples 
sem dúvida. A grande viragem foi mesmo 
no final da década em 1990, quando vi o 
meu primeiro grande concerto, King 
Diamond em Madrid, comecei a fazer a 
fanzine Juízo Final e a colaborar num 
programa de rádio numa rádio local. 
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Sim, saudades da tal simplicidade. 
Saudades de estar ansioso à espera de um 
disco porque li no Blitz ou ouvi no Rock 
em Stock que ia ser lançado. Saudades da 
emoção de ver um concerto e do espírito 
de camaradagem. Das reuniões à porta da 
Tubitek e Bimotor no Porto, de estar horas 
a ouvir o mesmo disco e decorar as letras, 
ainda hoje na memória, e daquela 
inocência própria da adolescência. Quem 
cresceu nesta altura percebe o que quero 
dizer e é impossível a estas gerações mais 
recentes perceberem pois tudo é tão 
diferente. 
 
Sou professor na mesma escola onde 
estudei oito anos, dou formação, faço 
trabalhos em multimédia, etc… E 
mantenho-me ligado ao meio através do 
Caminhos Metálicos, um programa de 
rádio que comecei a 19 de abril de 1991, e 
que nos últimos anos se transformou em 
algo mais. Nos últimos tempos, e à 
semelhança da vossa revista, tenho me 
concentrado em dar o apoio possível à 
cena nacional, que tem uma riqueza 
fantástica. A qualidade do metal nacional 
é mesmo muita acreditem. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fausto Silva (Santos da Casa RUC) 

 
Entrei em 1980 com 16 anos pelo que a 
década em causa foi tremendamente 
importante para a minha vida. Em 1981 
vim para Coimbra para a universidade e 
por cá fiquei. No ano letivo de 1982/1983 
fiz o curso e passei a fazer parte do Centro 
Experimental da Rádio da Associação 
Académica de Coimbra que em 1986 se 
transformou na Rádio Universidade de 
Coimbra. Assisti ao boom do rock 
português em bailes de finalistas onde vi 
UHF, Jáfumega e outros. Passei pelo Rock 
Rendez Vous onde assisti a várias matinés 
fabulosas. No final da década estive ligado 
a duas edições e meia da Mostra de 
Música Moderna de Coimbra. 
 
Depois de tudo isto, e ainda mais, claro 
que as recordações são as melhores. Mas 
não sou dos mais saudosistas, porque acho 
que cada tempo tem os seus encantos e 
desencantos. 
 
Agora continuo por Coimbra, continuo 
na RUC, continuo ligado às músicas. A 
pandemia parou bastante esta vida, mas 
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tenho esperança de que o mais breve 
possível as coisas voltem a ser parecidas 
com 2019. 
 

 
João Pedro Almendra (Peste e Sida) 

 
Nos anos oitenta andava no liceu padre 
António Vieira em Alvalade. Logo ali no 
liceu estabeleci conhecimento com alguns 
futuros colaboradores em bandas, o 
Fernando Serpa (Kú de Judas) ou o João 
SanPayo (Peste e sida). Regra geral sempre 
por Alvalade, até deixar de jogar rugby no 
Clube S. Miguel e voltar-me para música. 
Punk rock e os Kú de Judas, a minha 
primeira investida no panorama musical, 
que acompanhado de outras tantas 
peripécias, marcaram um início na 
música. Imbuídos sempre do espírito do 
do it yourself, faça você mesmo, 
passávamos as tardes no Rego, na Rua da 

Beneficência dentro do RRV (Rock 
Rendez-Vous). Passei lá muitos 
momentos com os Peste e Sida, mas 
também no bairro alto, na feira da ladra, e 
também ainda respeitante à época, muito 
tempo com a cabeça na lua. 
 
Saudades desses tempos, não. Saudades 
das pessoas e de alguns sítios que já não 
existindo, pelo menos deveriam ser 
recordados, o que não acontece. Espaços 
emblemáticos que pelo menos deveriam 
ter uma placa comemorativa a assinalar o 
que uma geração fez pela cidade e que 
agora desaparece, ficando apenas algumas 
histórias contadas de boca em boca. 
 
Neste momento, trabalho no meio 
audiovisual enquanto assistente de 
câmara, participo no projeto musical de 
Luís Varatojo, os Luta Livre, 
interpretando o tema Pedigree. Participo 
no documentário biográfico Já Estou 
Farto, filme de Paulo Antunes, com 
estreia para este ano, e que aguardo 
impacientemente, e preparo um disco a 
solo numa colaboração com o Marte Ciro. 
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Manuel Cardoso (Artnat) 

 
Bom, em 1981 os Tantra acabaram a 
primeira fase e eu formei uma banda 
muito especial, os Frodo & The Scattered 
Bodies, com músicos também muito 
especiais. O Pedro Ayres Magalhães 
(Heróis do Mar/Madredeus) no baixo, o 
Ramalho (Street Kids/Rui Veloso) na 
bateria, eu na voz e guitarra, e nas teclas o 
Carlos Maria Trindade (Heróis do 
Mar/Madredeus) e o António Emiliano. 
Era um grupo em que eu compunha os 
temas, que tentavam o quase impossível... 
fazer uma ponte e união entre o punk e o 
rock progressivo. Foi espetacular, mas 
nunca chegámos a editar nada, apenas 
tenho três ou quatro músicas gravadas em 
ensaios. Depois fiz dois álbuns a solo, com 
o nome de Frodo, o Noites de Lisboa e o 
Zbaboo, em que colaboraram os músicos 

acima mencionados e também o Pedro 
Luís dos Tantra, assim como o Tomás 
Pimentel que fez os arranjos de metais do 
Zbaboo. Fiz também vários concertos ao 
vivo, alguns no Rock Rendez Vous com 
esses álbuns. Ainda fiz um EP com o tema 
Dancing in the Air muito funky disco e 
com duas baladas no lado B. Também 
produzi e gravei inúmeras bandas e 
artistas como o álbum Cerco dos Xutos & 
Pontapés, a Adelaide Ferreira (Baby 
Suicida), os Street Kids, os Iodo, o Carlos 
Maria Trindade, Voz de Cabo Verde, 
TNT, Paco Bandeira e muitos mais. Foi 
nessa época que criei o meu próprio 
estúdio de gravação, o Estúdio MIDI, em 
que gravei alguns discos (Da Vinci, 
Projeto Azul, Ix Mux por exemplo) e 
inúmeras maquetes como por exemplo os 
Peste e Sida e Heróis do Mar. Toda esta 
fase do Estúdio MIDI se prolongou para o 
início dos anos 90. Na parte final dos anos 
80 comecei a fazer música para Jingles 
publicitários e series de televisão, e joguei 
muitos jogos de computador. 
 
Não. Não sou muito dado á saudade do 
passado. A única saudade que 
eventualmente tenho é a do futuro... 
Gostaria de viver esta aventura mais uns 
cinquenta a cem anos. Depois acho que 
gostaria de descansar e regressar para 
onde estava antes de vir para aqui. Ou de 
para aqui voltar...       
 
Aqui e agora! Continuo a fazer, gravar e a 
produzir música; Artnat, Cool, PSI e Jam 
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Sessions... tudo boa música! Faço vídeos, 
escrevo livros, e textos loucos, e faço cada 
vez melhor som em estúdio. Continuo a 
não comer carne, a ser discípulo de Prem 
Rawat e a acordar bem-disposto... estou 
vivo e bem. Business as usual! 
 

 
Paulo Barros (Tarantula) 

 
Nos anos 80, estava dividido entre correr 
atrás das raparigas ou jogar a bola com 
rapazes e claro…, tocar guitarra numa 
banda…, ou melhor…, a tentar tocar. No 
meio disto, servia às mesas num café do 
meu pai, e consegui fugir para ir ao estádio 
do Restelo em Lisboa para ver os Police. 
Ah ah ah, brutal!!! A primeira banda do 
Sting…, pois, tinha muitos ídolos..., 
fumavam-se coisas ilegais que agora são 
legais, alguns snifavam cola…, e outras 
merdas…, menos fixes…, entretanto 

ensaiava-se para tocar no primeiro grande 
concerto dos Mac-Zac, que era o primeiro 
nome dos Tarantula, em Vila Franca de 
Xira, depois um convite para mais um 
concerto no Porto com os Tilt, uma banda 
de rock português, e em consequência um 
convite para tocar na Alemanha, depois 
mais trabalho com a família nos cafés…, 
um convite para tocar também com os 
Xeque-mate..., depois…, Serviço Militar 
Obrigatório, dezasseis meses..., ingressei 
num grupo de baile para ganhar a vida, e 
ensaios com a banda..., mais concertos …, 
várias mudanças de line-up…, primeiro 
festival de Heavy-Metal em Santo 
António dos Cavaleiros, depois um 
concerto muito bom no RRV em Lisboa, e 
o convite das editoras para gravar o 
primeiro disco dos Tarantula, que viria a 
sair em 1987. A partir daqui foi começar a 
percorrer um caminho de músico 
profissional até aos dias de hoje. 
 
Sim claro…, a nostalgia…, ainda ontem 
estava a ler um artigo de alguém que dizia 
que a juventude dos anos 70 e 80 foi a 
mais feliz…, e não tenho qualquer dúvida. 
Não havia telemóveis, nem a Internet e 
jogávamos a bola na rua, andávamos à 
porrada, mas daqui a pouco tudo aos 
abraços..., não andávamos de máscara…, 
partilhávamos tudo! Como devem 
imaginar…, os concertos eram autênticas 
festas, era o orgasmo da Liberdade dos 
jovens. Sempre na boa. Tenho muita pena 
dos miúdos que, agora com esta situação 
pandémica, não possam curtir tanto 
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assim…, andávamos em cima do arco-íris. 
A partir dos noventa tudo começou a ficar 
mais cinzento…, no século 21, negro… 
 
Agora estou a preparar o envelhecimento, 
se conseguir lá chegar como devem 
imaginar…, mas existem coisas agora que 
eu estou a curtir mais que nos anos 80…, 
mesmo nesta profissão, quer do lado 
artístico..., quer do lado pessoal…, acho 
que apesar das dificuldades que tivemos, 
que foram enormes como vocês 
imaginam, ganhamos um elan para 
absorver o que nos resta da vida, somos 

uns privilegiados…, porque tivemos uma 
forma de estar na música e na maneira de 
viver, muito própria, sem loucuras e 
mesmo nos momentos de Glória nunca 
ficamos eufóricos, sempre conscientes 
que um dia tudo acaba. Nos princípios dos 
anos noventa por causa de um grande 
amigo nosso, o Sr. Paulo Nogueira, 
tivemos a oportunidade de conhecer 
músicos muito famosos que vinham fazer 
Workshops em Portugal, e nesses 
convívios apreendemos muito sobre a 
indústria da música, o que nos ajudou 
imenso. 
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L  ISBOA, ANOS 80 
 
Sê bem-vindo à cidade rapaz. Sei que a 
vais gostar de conhecer. Passear nas ruas 
onde jaz a memória do que está p'ra ser. 
Era fácil, muito fácil convencê-los. Lisboa 
é a metrópole onde todos vêm desaguar. 
Onde o cheiro a chuva e esgoto esconde o 
cheiro dos corpos. É um outro mundo, 
aonde o tempo parou. E o vento é rei. E 
dita a sua lei. Lisboa, anos 80. Onde 
desaparecer é fácil e se vens de fora 
ninguém dá pela tua falta. O ter acesso 
fácil ao talho do meu pai dava-me tempo 
para brincar com a comida. Os ganchos da 
carne, a câmara frigorífica. Soerguido no 
ar como um arlequim, que não pode parar. 
Olha bem para mim! Suspendendo no ar 
como um arlequim, que não pode parar. O 
princípio e o fim. Mas acaba sempre 
demasiado cedo. E o prazer é cada vez 
menor. Onde era sangue é só solidão. O 
tempo em Lisboa mata-me. O nevoeiro 
matinal que sobe do rio esconde de mim a 
morte em cada esquina. Todas as manhãs. 
Sem-abrigos e prostitutas que morrem de 
frio, e não de amor como eu o faria. Leve 
levemente como quem chama por mim, 
fundido na bruma no nevoeiro sem fim. 
Uma ideia brilhante cintila no escuro, um 
odor… A tensão do medo puro. E dá-me 
fome de mais. Só mais um corpo de mais 
alguém que chore para mim hoje. A 
rapariguinha do Shopping, no banco do 
autocarro faz absorta a sua malha. Torce o 
nariz delicado do suor da população. E 
enquanto esperava, no fundo da rua, 

pensava em ti e em que sorte era a tua. Nos 
lábios um bom batom, sempre muito bem 
penteada. Quero-te tanto… Salto a janela 
com muita atenção. Ponho-me à escuta, 
bate-me o coração. Espampanante e a 
mascar chiclete, no vigor da juventude, 
como uma estrela decadente dos 
bastidores de Hollywood. Porta atrás 
porta, pelo corredor, o foco de luz no 
último estertor, no espelho o esgar, um 
sorriso cruel… Atrás da última porta a 
cama de dossel, o Amor, alguém gritava. E 
vinha o vermelho, e invadia, o vermelho… 
Agora é que a corrida estoirou, e os 
animais se lançam num esforço. Agora é 
que galopas já ferido, procurando abrir 
passagem. Há choros ganidos, à luz das 
cavernas onde as bruxas moram. Quem 
foi, quem disse, que o mar dos olhos 
também sabe a sal, a faca é a única amante 
que não me trai. Pela janela mal fechada 
entra já a luz do dia. Foi uma noite sem 
sono, entre saliva e suor. Com um travo de 
abandono, e gosto a outro sabor… A 
separação é sempre o mais difícil. Mas a 
culpa é deles, que são tão ciumentos. 
Libertam o odor com o qual tentam 
manter-me longe de outros. E um 
monstro precisa de amigos. Estamos 
assim destinados a separar-nos ao fim de 
alguns dias entrelaçados. Os meus amigos 
enterrados no jardim, e agora mais 
ninguém confia em mim… Perdi-me na 
pólis cinzenta de chuva fria. A alma está lá 
em cima. Alma dorida. 
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Acendo mais um cigarro, invento mil 
ideais. Só mais um. Prometo-me ser o 
último. Um pouco de fé. Essas miúdas das 
escolas secundárias já fumam ganzas na 
paragem do elétrico. Desde o triste 
anonimato, desde a ralé e a escória, vão 
apenas dois minutos, no elevador da 
glória. Bate, bate coração, louco, louco de 
ilusão. A idade assim não tem valor. 
Abriste uma exceção só para ele... A vida 
tem destas coisas. É tão fácil convencer a 
quem é prometido tão pouca coisa. Lisboa 
é assim hoje em dia. Um ponto de 
passagem nauseabundo. Um antro de 
promessas que não tem qualquer intenção 
de as cumprir. Não vais-me deixar sem o 
céu ser o chão onde vão se deitar os 
mortais. Essa imagem da tua cama está 
ainda bem real. Porque tu ainda me 
queres, o amor que ainda fazemos. Será no 
alto de mim, que um corpo só exalta o seu 
fim. Tua língua lambuzando minha boca, 

louca… pouca. Teu corpo, meu corpo… 
quero-te tanto. E se depois, e se depois, o 
sangue ainda correr… aquece-te nele, 
corre atrás dele, consome-te nele. Já não 
tens que ter medo da escuridão nem de te 
deitares cedo. Numa cidade a preto e 
branco que resiste a entrar no século XX, 
com corpos a vaguear pelo Bairro a dias de 
entrarmos para a Comunidade Europeia, 
eu sou a peste que elimina o excesso, o 
fogo que cauteriza uma sociedade podre, o 
bonecreiro que repara as marionetas. Sou 
um filho desta Lisboa. E trago sempre os 
meus amigos para conhecerem a minha 
mãe. Era só para brincar ao cinema negro. 
Os corpos no lago eram de gente no 
desemprego. --- RF 
 
Nota da redação: texto inspirado e com excertos, em itálico, de 
letras de bandas rock e artistas dos anos 80: Ban, Carlos Paião, 
GNR, Grupo de Baile, Manuela Moura Guedes, Mão Morta, 
Rádio Macau, Roquivários, Rui Veloso, Sétima Legião, Trovante, 
UHF e Xutos & Pontapés. 

 
 

  



 
12 
 

O  S TRÊS VINIS 
 
Coincidência ou não, a Revista Lusitânia 
recebeu há tempos três álbuns de punk 
rock, oriundos da Voraus Records, e que 
após a sua audição, sensações típicas dos 
anos 80 vieram ao de cima. A saber, 
Clockwork Boys com o seu Se Não 
Houvesse Amanhã, High on Guts dos 
Crab Monsters e a reedição de Sente o 
Ódio dos Mata-Ratos. Embora a Revista 
Lusitânia não se dedique a reviews ou 
críticas, a redação decidiu incluir aqui, e 
no âmbito do tema de capa deste número. 
uma pequena nota sobre estas edições. 

 
A audição começou pelos Clockwork 
Boys, e logo as saudades dos concertos dos 
anos 80 surgiram em força. Não só pela 
música, mas principalmente, e no caso 
deste Como Se Não Houvesse Amanhã, 
pelas letras. A voz puxada e as palavras 
quase gritadas fazem realmente lembrar 
tantos concertos no Rock Rendez-Vous, 
nos Paços da Vila em Sintra ou no Passeio 
Marítimo de Alcântara, por onde 
passaram tantas bandas de rock e de punk 

caídas no esquecimento com o tempo. 
Mas a saudade bate mais forte quando 
ouvimos Marion Cobretti rimar cangurus 
com cus e barbecues com tatto. É esse o 
espírito que mais saudades tenho dos anos 
80. Chegar a um concerto ou colocar um 
vinil no prato e ouvir música sempre a 
abrir, letras aos berros, nós a gritar as letras 
por cima, mas ao mesmo tempo, letras 
descomprometidas, puras, cruas, numa 
algazarra desenfreada. Só falta a rodinha 
com o pessoal todo ao pontapé no meio da 
poeirada. Já havia voltado a ouvir punk 
rock com regularidade desde a criação 
desta revista, e muito por culpa dos 
Zurrapa, mas estes três discos 
proporcionaram-me realmente uma outra 
viagem ao passado. 

 
Embora os Crab Monsters já entrem num 
registo mais punk hardcore e cantem em 
inglês, as memórias de bandas britânicas 
do final dos anos 80 e início dos 90 
surgem aparentemente do nada. Tão 
longínquas e tão menos marcantes são, 
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que tive que ir aos arquivos das cassetes 
para vos dar nomes: Butthole Surfers – 
Hairway to Steven; The Crucifucks – 
Crucifuks; The Vaselines – Dum Dum; 
Life Cycle – The Weight of Tradition; e 
Kings of Oblivion – Waster Machine. Na 
altura era-me difícil rotular este tipo 
específico de música, aliás, rotular música 
ainda me é extremamente difícil; mas 
ouvia-se de tudo um pouco, e quando fui 
a Londres em 1991 fiz questão de trazer 
todos os CDs e vinis que as poucas libras 
disponíveis conseguiram pagar.  

 
A audição acaba com os Mata-Ratos, em 
boa hora reeditado em vários formatos 
num esforço conjunto de várias editoras 
nacionais. Não me perguntem porquê, 
mas este álbum sempre me lembrou um 

famoso concerto ao vivo dos Dead 
Kennedy’s, e que na altura fazíamos 
questão de o copiar vezes sem conta em 
VHS com a consequente degradação da 
imagem de cópia para cópia. Claro que 
fazer uma cópia em VHS de um concerto 
que queríamos mesmo ter, era um 
acontecimento, quase uma festa. 
Andávamos de VCR debaixo do braço 
para casa uns dos outros, e depois 
estávamos duas horas a fazer a cópia. 
Claro, com muita cerveja e mais uma 
visualização do concerto à mistura: “Ó 
filho, onde vais com o vídeo?” Os pais 
nunca perceberam esta nossa maluquice, 
mas por outro lado, e no meu caso, nunca 
me tentaram deter. Ah boa, encontrei a 
cassete de VHS!!! O concerto chama-se 
The On Broadway’s Last Night Concert 
Live 84. E agora adivinhem lá que mais 
tem esta cassete? Mata-Ratos ao vivo no 
R.R.V. Está explicado porque Mata-Ratos 
me fazia lembrar este concerto de Dead 
Kennedy’s. Coincidência? Não, lógica. 
Resta-me agradecer ao Nuno Guerra e ao 
Daniel Alves da Voraus Records pela 
oferta dos vinis e consequente tarde de 
confinamento muito bem passada. 
Obrigado. --- GJ 
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A  NOS 80 BEM MEDIDOS 
 
Depois de toda a loucura dos Beatles, 
depois de toda a insanidade alucinogénia 
de Woodstock, a década de 80 terá sido, 
porventura, a mais aventureira no que diz 
respeito à música e à forma como a mesma 
se adaptou a uma nova sociedade que, 
ainda, se quer global, ao mesmo tempo que 
ajudava, uma vez mais, a criar modas e 
criava, talvez em excesso, muito do que 
viria a ser o futuro da música. 
 
Num Portugal ainda meio anestesiado por 
uma Revolução alguns anos antes, a 
indústria musical encontrava nos filhos 
da Revolução a liberdade que se pretendia 
e, com isso, Portugal viu assim crescer 
uma vida boémia como há muito não se 
via e assistiu ao surgimento de bandas que, 
ainda hoje passadas quatro décadas, ainda 
são recordadas para o bem e para o mal. 
Mas já lá vamos! 
 
Numa década em que, com a 
predominância das rádios, ao contrário 
dos dias de hoje, dava primazia aos 
programas de autor, era uma tarefa 
simples receber de braços abertos uma 
cultura que vinha de países hoje não tão 
distantes. É certo que muito do que se 
consumia nas rádios não se encontrava 
com a mesma facilidade que hoje, afinal a 
Internet era uma miragem e, querendo-se 
admitir ou não, Portugal era ainda mais 
pobre do que hoje. Contudo, foi através de 
rádios, umas locais outras nem tanto que 

se descobriu que a eletrónica poderia fazer 
parte da música, ao mesmo tempo que a 
mesma se misturava com outras 
sonoridades sem pudor e sem malícia. Foi 
por esta altura que Manchester se tornou 
numa Madchester e quando o clubbing e a 
música de dança se tornou essencial nos 
melómanos. Os anos 80 não tinham 
limites e é aí que está a sua riqueza, nunca 
a música teve tanta diversidade e os hits 
sucediam-se à velocidade da luz. 
 
Depois dos anos 80 nada voltou a ser 
como dantes. Facto também ajudado pelo 
aparecimento da MTV e de uma maior 
visibilidade dos artistas. Por cá poderemos 
recordar a ambição de António Sérgio e de 
Júlio Isidro que, abraçando o que se fazia 
em Terras de Sua Majestade 
apresentaram-nos o melhor que se fazia lá 
fora, mas ao mesmo tempo o que se fazia 
neste Portugal que em breve estaria na 
velhinha CEE. Tudo foi possível nos 80 e 
o melhor é que a tribo melómana estava 
mais ativa que nunca e nunca mais se viu 
nada assim! A música nos anos 80 era, 
ainda, uma arma, mas agora as palavras 
eram dançadas ao vento como hinos da 
liberdade. 
 
Por cá (não pensem que me esqueci!) 
surgia uma nova estirpe de artistas, 
embalados pelo sonho. Foi a década que 
nos fez conhecer letristas e artistas como 
Carlos Paião, Xutos e Pontapés, UHF ou o 
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genial António Variações. Havia uma 
vontade de sair da esfera sem sair da bolha. 
Nomes como Heróis do Mar, GNR ou 
Sétima Legião e Mão Morta, que 
encontraram em salas, hoje míticas, como 
o Rock Rendez-Vous ou o Johnny Guitar, 
o seu espaço, o seu templo de devoção 
transmitido na televisão para um público 
sedento do que desconhecia. 
 

 
 
Em suma, nunca a indústria musical teve 
tanta influência nas sociedades e, 
porventura, terá sido a década que rasgou 
com o passado e assinou as diretrizes do 
futuro que hoje é discutível. A década de 
80 foi a Tempestade Perfeita que uniu o 
Rock ao Metal, ao Punk, à Pop (ainda hoje 
a melhor Pop é dessa década!) e a toda uma 
universalidade que rasgou todas as 
fronteiras e abriu espaço a novas culturas. 
Depois dos anos 80 nada voltou a ser o 
mesmo! Paz à sua alma! --- NCL 
 

 
 

COLABORADORES 
(M/F) 

Procuramos colaboradores para a Revista Lusitânia. 
Ajuda-nos a divulgar e promover o Rock e o Metal Português. 

Envia-nos um email para REVISTALUSITANIA2020@GMAIL.COM 
  

mailto:revistalusitania2020@gmail.com
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A  POTHEUS 

 
 
Entrevista a Miguel Andrade dos 
Apotheus: 
 
A NOVIDADE EM AUDIOBOOK THE FAR 

STAR MISSION SURGE AGORA EM 2021, 

QUASE 2 ANOS APÓS O LANÇAMENTO DO 

VOSSO SEGUNDO ÁLBUM THE FAR STAR. 

ESTA ERA UMA EDIÇÃO QUE SE 

ENCONTRAVA JÁ AGENDADA COMO 

COMPLEMENTO AO CONCEITO LÍRICO 

QUE NOS FOI APRESENTADO NO DISCO 

OU TRATA-SE DE UM TRABALHO QUE 

EMERGE DEVIDO AOS TEMPOS INCERTOS 

QUE VIVEMOS? 

 
Desde a génese do The Far Star que 
sabemos que a sua história e músicas são 
duas faces da mesma moeda. Nesse 
sentido, seria de prever que 
eventualmente fizéssemos algo de 

especial com a história. Sabíamos que isso 
ia acontecer. Para além disso discutimos o 
formato audiobook desde muito cedo, no 
entanto não tínhamos planeado fazer este 
audiobook de uma forma tão densa. 
Acabámos por fazer a narração com uma 
banda sonora completamente nova e 
ainda numa interface web completamente 
dedicado ao livro. Os tempos incertos em 
que vivemos proporcionaram mais tempo 
que ajudou sem dúvida a criar mais 
profundidade neste lançamento. Em 
circunstâncias normais, talvez não 
existisse ou fosse muito mais superficial. 
 
PORQUÊ A ESCOLHA ORIGINAL DESTE 

FORMATO EM AUDIOBOOK? 
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A banda, e particularmente eu, temos uma 
ligação especial com audiobooks. Os 
audiobooks foram os meus companheiros 
nas viagens longas e solitárias que tive de 
fazer numa fase da minha vida. Ouvi 
muitas centenas de horas de audiobooks e 
sem dúvida alguma contribuíram muito 
para a origem do The Far Star. Talvez 
subconscientemente senti que devia 
devolver o The Far Star para onde ele 
nasceu: para um formato audiobook. 
 

 
 
Achamos também um formato mais 
íntimo com o leitor, um formato em que 
conseguimos controlar as entoações e 
sonoplastias da forma que pretendemos. 
Costumo dizer que temos um filme nas 
nossas cabeças e queremos usar todas as 
armas que pudermos para passar esse 
filme para as cabeças dos nossos leitores. 
 
DEPOIS DE ALGUMAS EDIÇÕES PELA 

RAISING LEGENDS MUDARAM-SE PARA A 

SUECA BLACK LION RECORDS. 

SATISFEITOS COM OS RESULTADOS 

DESTE RELACIONAMENTO ATÉ AGORA? 

 
Sim. O The Far Star encontrou uma boa 
casa na Black Lion Records. Aprendemos 
muito e ajudou a elevar a banda ao 

próximo nível. Pudemos explorar algumas 
novas oportunidades que se criaram 
graças a isso. A Black Lion tem uma equipa 
fantástica que se esforça imenso. Existe 
sempre margem para evoluir, com ou sem 
Black Lion Records, e é nessa direção que 
queremos caminhar sempre: para a 
evolução. 
 
OS APOTHEUS SÃO UM PROJETO COM 

MAIS DE DEZ ANOS DE EXISTÊNCIA. 

ORGULHOSOS E CONFORTÁVEIS COM O 

VOSSO PERCURSO ATÉ AQUI? 

 
Orgulhosos e confortáveis, sim. O que 
não quer dizer que não tenham existido 
progressos e retrocessos dos quais nos 
arrependemos hoje. Crescer é mesmo isto. 
Sinto que aprendemos muito desde então 
e que agora encontramos um sítio 
bastante confortável no qual queremos 
permanecer por muito tempo. Quando ao 
orgulho, orgulhamo-nos de todos os 
palcos que pisamos e de todo o trabalho 
em frentes tão variadas que sempre 
fizemos. Achamos, no entanto, que o 
nosso verdadeiro motivo de orgulho ainda 
está para vir. Não há tempo para celebrar o 
passado, só olhamos em frente. 
 
CRIATIVAMENTE ATÉ ONDE PRETENDEM 

EXPANDIR A VOSSA SONORIDADE E 

IDENTIDADE MUSICAL? 

 
A pergunta tomou um novo significado 
neste último álbum. Como disse, história 
e música do The Far Star são duas partes 
de um todo. No sentido literário, 
pretendemos expandir imenso. O nosso 
universo possui muito por explorar. Neste 
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ponto acho que já habitamos nele muito 
confortavelmente e sabemos muito bem 
para onde direcionar a história. 
Exploraremos novos conceitos e novas 
narrativas e estamos muito empolgados 
por vos mostrar o que para aqui vai nas 
nossas mentes. 
 
Musicalmente, a resposta é semelhante. 
Temos um equilíbrio que não queremos 
destruir. Sabemos que Apotheus é e 
sempre será uma banda de metal, mas 
sabemos também que está no ADN de 
Apotheus a exploração de novos 
horizontes. 
 

DEPOIS DESTE VOSSO ÚLTIMO 

LANÇAMENTO QUAIS OS PLANOS  

PARA O FUTURO? 

 
Estamos a preparar a sequela do The Far 
Star. Esse será o marco mais importante e 
mais próximo que posso enumerar. À 
volta disso orbitam imensas coisas, desde 
novos vídeos, nova história, novo 
espetáculo, nova arte. Pisar novos e 
maiores palcos é também sem dúvida um 
grande plano que temos para o futuro. 
Acima de tudo isto, o que queremos é 
deixar um legado de que nos orgulhemos. 
Queremos muito inspirar pessoas com a 
nossa arte. 
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D  ISPIRITED S  PIRITS 

 
 
Entrevista a Rodrigo Dias do projeto 
Dispirited Spirits: 
 
QUEM SÃO OS DISPIRITED SPIRITS? 

 
Dispirited Spirits é o projeto musical que 
criei em 2020, procurando na criação de 
música uma forma intemporal de dar voz 
aos meus pensamentos e emoções. Desde 
então, tenho usado o meu quarto como 
palco para a conceção e gravação do álbum 
de estreia, Fragments of a Dying Star, 
lançado em Abril. Num contexto ao vivo, 
conto com a ajuda de alguns amigos para 
apresentar o projeto em formato de banda, 

apesar de o cenário da pandemia ter 
impedido a realização de mais concertos 
para além dos que realizamos no concurso 
Música Já do IPDJ de Faro, realizado no 
verão de 2020, no qual fomos finalistas. 
 

FALA-NOS DA TUA PAIXÃO  

PELO ESPAÇO. 

 
Desde muito novo que sou um entusiasta 
do espaço, da enormidade e vastidão do 
universo, e é algo que me fascina 
verdadeiramente. Sempre fui uma pessoa 
que fita e aprecia o céu quando sai de casa 
à noite, e associo muito o espaço com o 
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existencialismo e a existência de um 
propósito para a vida. Neste momento, 
encontro-me a estudar na universidade 
num curso relacionado com o espaço, com 
o intuito de seguir essa área profissional, 
embora o meu sonho seja viver 
inteiramente da música. 
 
COMO TRANSPORTAS ESSA PAIXÃO PARA 

A TUA MÚSICA? 

 
Essa paixão é transposta em vários níveis. 
Em termos de sonoridade, é 
predominante a formação de paisagens 
sonoras muito atmosféricas, o 
estabelecimento de um ambiente quase 
espacial dentro da música, com a 
utilização de bastantes efeitos e de uma 
produção efervescente. A um nível lírico, 
Fragments of a Dying Star é um álbum 
conceptual cujo tema principal é o espaço 
e o existencialismo, pelo que é acentuada 
a presença dessa paixão no conteúdo lírico 
e temático. Além disso, mesmo a capa do 
disco é uma imagem relacionada com o 
espaço e a exploração espacial. 
 

COMO FOI O PROCESSO  

DE GRAVAÇÃO DO ÁLBUM? 

 
Todo o processo de criação do álbum foi 
inteiramente DIY, realizado no meu 
quarto desde a escrita à masterização, 
principalmente por necessidade de 
conforto para experimentar e arriscar sem 
pressões externas, e por falta de recursos, 
sendo um artista muito jovem e sem 
editora. Em geral, foi um processo 

intermitente, devido à conciliação com os 
estudos, e com muitos altos e baixos, já 
que quando se trabalha sozinho, o nosso 
maior inimigo somos nós próprios. Tendo 
em conta o trabalho extenso, complicado 
e por vezes frustrante que realizei, sinto-
me muito orgulhoso do resultado final e 
de o ter conseguido alcançar. 
 

QUAIS AS TUAS ASPIRAÇÕES NO 

PANORAMA NACIONAL? 

 
Gostava de realizar concertos de 
apresentação do álbum quando o contexto 
o permitir, e de conseguir atuações em 
palcos, eventos e festivais de música 
nacionais em que sempre sonhei tocar. 
Embora não seja limitado ao panorama 
nacional, ser um artista independente tem 
as suas desvantagens, pelo que tenho 
interesse em rodear-me de pessoas do 
meio e, quem sabe, juntar-me a uma 
editora. Acima de tudo quero que pessoas 
no nosso país encontrem conforto na 
minha música e nas palavras que canto 
com tanta emoção. 
 

Por fim, desejo 
profundamen-
te continuar a 
trabalhar com 
iniciativas cul-
turais como a 
revista Lusi-
tânia, cujo tra-

balho é essencial para o ecossistema 
musical do nosso país. 
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S  ATURNIA 

 
 
Entrevista a Luís Simões do projeto 
Saturnia: 
 

STRANDED IN THE GREEN É JÁ O 

OITAVO LANÇAMENTO DOS SATURNIA. 

CONTAVAS CHEGAR A ESTE NÚMERO 

SIGNIFICATIVO DE TRABALHOS QUANDO 

INICIASTE O PROJETO? 

 
Nunca pensei nenhum projeto nesses 
termos. Enquanto existirem as ideias e o 
impulso, a criação tem de acontecer, é só 
isso que determina o meu output. Apesar 
de a minha personalidade ser a de um 
virginiano meticuloso, procuro não 
racionalizar muito as coisas e 

simplesmente seguir em frente. De 
qualquer forma, é positivamente estranho 
olhar para trás e tomar consciência de que 
passaram 20 anos. 
 
APESAR DE TERMOS TIDO A EDIÇÃO EM 

2018 DE THE SEANCE TAPES, UM 

DISCO COM UMA ABORDAGEM LIVE E DE 

CLIMA BEST OF DA DISCOGRAFIA DOS 

SATURNIA, THE REAL HIGH, O ÚLTIMO 

DISCO DE ORIGINAIS DATA DE 2016. 

PORQUÊ TODO ESTE TEMPO ENTRE 

EDIÇÕES, QUAIS AS DIFERENÇAS 

ENTRE OS DOIS TRABALHOS E O QUE 

OFERECE NA TUA ÓTICA STRANDED IN 

THE GREEN AO RESTANTE CATÁLOGO 

SATURNIA? 
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A morosidade na produção propriamente 
dita, bem como o espaço entre edições em 
Saturnia resulta de vários fatores: para 
começar, trabalhar sozinho torna tudo 
matematicamente mais lento, também o 
facto de, na minha forma de produzir, eu 
necessitar de me afastar e reaproximar 
constantemente do projeto em causa, isto 
é algo que de facto consome muito tempo, 
porém, sem isto, é impossível fazer o que 
eu faço em Saturnia. Outro aspeto 
determinante é que eu simplesmente faço 
apenas o que quero. 
 

 
 
Apesar de ainda ser cedo para fazer uma 
análise objetiva, penso que Stranded in 
the Green continua o processo criativo de 
The Real High com a filosofia de gravação 
mais descontraída e natural de The Seance 
tapes. Isto não é algo que tenha tentado 
fazer, é algo que simplesmente foi 
acontecendo à medida que a própria 
música me foi mostrando o caminho e 
pedindo aquilo de que necessitava. Não há 

dois momentos iguais na vida e a minha 
música reflete isso. 
 

EXISTIU TAMBÉM UMA TROCA DE 

EDITORA. O QUE MOTIVOU ESSA 

MUDANÇA E COMO ESTÁ A SER ESTE 

RELACIONAMENTO COM A SULATRON 

RECORDS? 

 
O Stefan Koglek, da Elektrohasch, decidiu 
concentrar-se exclusivamente na sua 
atividade como músico e, portanto, surgiu 
a necessidade de procurar outra label. O 
primeiro nome que me ocorreu, e que 
várias pessoas me sugeriram, foi o Dave 
Schmidt, da Sulatron, que eu já conhecia 
há bastante tempo e com o qual me tinha 
cruzado acidentalmente no Cais do Sodré 
e no Reverence. Fez sentido, a vibração é 
ótima e aqui estamos, estou muito grato ao 
Stefan Koglek por tudo o que fez e tentou 
fazer por Saturnia. 
 
SATURNIA NÃO É PROJETO DE MUITAS 

APRESENTAÇÕES AO VIVO. TENDO EM 

CONTA A REALIDADE ATUAL, 

EXISTIRIAM PLANOS FUTUROS PARA 

ALTERAR ESSA SITUAÇÃO OU 

CONTINUARIA COMO ATÉ AQUI? 

 
Apesar da pandemia e de não ter 
efetivamente planos no sentido de 
começar a tocar muito ao vivo, gostava de 
começar a fazê-lo, e muito. Porém sem a 
presença de uma estrutura de 
agenciamento/booking creio que não é 
realista abordar Saturnia como uma live 
band, já faço coisas demais. Vamos ver... 
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JÁ TIVESTE COMO CONVIDADOS EM 

DISCOS DE SATURNIA ELEMENTOS DE 

COISAS HISTÓRICAS COMO GONG OU 

HAWKWIND, E ATÉ MAIS RECENTES 

COMO COLOUR HAZE. QUEM AINDA 

GOSTARIAS DE CONVIDAR A 

PARTICIPAR NUM TEMA DE SATURNIA? 

 
Tanta gente, sei lá, Ana Zanatti, Uli Jon 
Roth, Manuel Cardoso, Dave Brock, 
Fernando Ribeiro, a lista nunca mais 
acaba. 
 
PERGUNTA FINAL. NÃO ACHAS QUE O 

MÚSICO LUÍS SIMÕES MERECIA MAIS 

RECONHECIMENTO POR PARTE DO MEIO 

MUSICAL E DO PÚBLICO EM GERAL POR 

TODO O TRABALHO DESENVOLVIDO 

NESTA ÁREA AO LONGO DESTAS TRÊS 

DÉCADAS DE CARREIRA?  

 
Não sei, compreendo o que dizes e a 
enorme pertinência da tua pergunta, mas 
não me penso a mim próprio dessa forma. 
A minha ação e o meu trabalho acontecem 

para satisfazer uma necessidade criativa 
pessoal e não para ter sucesso, ser visível 
ou agradar, quando isso acontece são 
apenas consequências. 
 
A música que faço não é uma comodidade 
ou um serviço, é um statement da forma 
como eu sinto e vivo a minha existência, 
logo não fico particularmente 
surpreendido por as massas não ficarem 
histéricas com o meu trabalho. 
 
Dito isto, não deixa de ser agradável e útil 
ter algum reconhecimento por aquilo que 
empenhadamente fazemos, e, portanto, 
penso que todos nós, nas artes, na cultura 
e na própria vida, devemos estar sempre 
objetivamente atentos e acarinhar as 
coisas boas que vão surgindo 
independentemente do seu sucesso 
mediático ou comercial. 
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T  ARANTULA 

 
 
Entrevista aos irmãos Barros dos 
Tarantula: 
 
POR NORMA A PRIMEIRA PERGUNTA É 

SEMPRE QUEM SÃO VOCÊS, MAS NO 

CASO DOS TARANTULA, PARECE UM 

POUCO IDIOTA PERGUNTAR AO FIM DE 

40 ANOS DE CARREIRA, QUEM SÃO OS 

TARANTULA. POR ISSO, A PERGUNTA É 

LIGEIRAMENTE DIFERENTE. COMO 

ESTÃO OS TARANTULA? 

 
Luís Barros: Estamos bem, apesar das 
circunstâncias. Acima de tudo com saúde, 
e (ainda) entusiasmados com a música. 
 

Paulo Barros: Sim o mais importante é a 
saúde…, mas neste momento estamos 
extremamente motivados para fazer a 
promoção destes lançamentos todos da 
banda pois vamos lançar muitos trabalhos 
em formato de CD, DVD e mesmo outras 
reedições de álbuns antigos, isso implica 
um grande trabalho de toda a gente que 
está envolvida neste projeto dos 40 anos 
dos Tarantula, promotores, editoras etc… 
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ESTE É O VOSSO NONO ÁLBUM, 

PRIMEIRO EM MAIS DE DEZ ANOS. QUE 

MELODIAS DO TROVÃO VINDOS DA 

LUSITÂNIA NOS TÊM PARA 

APRESENTAR? 

 
PB: Sim e também um mix melódico de 
todos os álbuns da carreira. Por exemplo 
uma coisa que diferencia a banda é a 
composição de uma música ter melodias 
tristes misturadas com alegres na mesma 
música… normalmente numa banda 
americana, inglesa, ou alemã eles quando 
o fazem geralmente optam por música 
mais triste ou noutra música seguinte 
mais alegre…, mas raramente no mesmo 
tema misturar as duas. Um produtor de 
música alemão disse-nos que ele achava 
que os portugueses e os suecos faziam isso 
melhor. Penso que o título Thunder 
Tunes from Lusitania está muito 
apropriado… 
 

 
 
LB: Este disco é a evolução natural da 
banda. Ao longo destes anos aprendemos 

muito e fomos amadurecendo. Os 
Tarantula são uma banda de canções, e 
neste disco penso que conseguimos um 
ótimo equilíbrio entre a complexidade das 
harmonias e o peso que nos caracteriza. 
 
EM SETEMBRO DE 2020, ESTA REVISTA 

NOTICIAVA O REGRESSO AOS ESTÚDIOS 

DOS TARANTULA PARA ACABAREM 

PRECISAMENTE ESTE ÁLBUM. ESTE 

LONGO PROCESSO FOI PLANEADO OU 

FOI MAIS UMA VÍTIMA DO 

DISTANCIAMENTO SOCIAL E DESTA 

PANDEMIA? 

 
LB: O processo começou bem antes. A 
composição dos temas tem alguns seis ou 
sete anos. Depois vem a pré-produção e só 
então é que iniciamos as gravações. A 
pandemia fez-nos alterar alguns 
processos, claro. No entanto, é sempre 
necessário muito tempo para chegar ao 
nível que pretendemos. Um disco é uma 
obra de arte, algo que fica para sempre, 
logo, temos que pensar muito bem em 
todos os detalhes. 
 
PB: Claro que esta pandemia também 
dificultou a nossa maneira de trabalhar 
pois tivemos que adaptar certas situações 
de distanciamento dos músicos e 
engenheiros de som e produtor, mas as 
novas tecnologias também ajudam nesse 
campo. Mas foi um erro da nossa parte 
demorar estes dez anos de diferença, mas 
como o Luís disse, nós precisamos de 
muito tempo para preparar um novo 
álbum até porque se repararem em 
quarenta anos temos apenas nove álbuns 
de originais, oito deles em trinta anos, o 



 
27 

 

que dá uma média de um álbum em cada 
três anos e meio. 
 

40 ANOS!!! QUARENTA ANOS!!! É 

OBRA. OS TARANTULA ACABAM POR SER 

A BANDA PORTUGUESA PIONEIRA EM 

MUITOS ASPETOS, POR EXEMPLO O 

PRIMEIRO ÁLBUM INTEIRAMENTE 

GRAVADO E PRODUZIDO EM SOLO LUSO, 

NUM DOS MAIS REPUTADOS ESTÚDIOS 

NACIONAIS. FALEM-ME DO ORGULHO DA 

VOSSA HISTÓRIA, DO VOSSO 

TRABALHO, DO VOSSO PERCURSO, E SE 

MUDAVAM ALGUMA COISA. 

 
LB: Nunca fomos muito bons a fazer 
planos, por isso, assumimos que as coisas 
devem decorrer e acontecer com 
naturalidade. Estamos gratos por ter 
sobrevivido até aqui, apesar de todas as 
dificuldades. Houve coisas muito más e 
coisas fantásticas. Quando partilhamos o 
palco com algumas das maiores bandas de 
todos os tempos, dá-nos imenso gozo, mas 
acho que o maior motivo de orgulho é 
termos consciência de que o nome 
Tarantula ficará associado a muitas coisas 
boas que, entretanto, foram surgindo no 
panorama nacional e internacional. É um 
enorme privilégio poderes fazer aquilo 
que gostas e seres respeitado por isso. 
Mudar coisas? Talvez, mas o importante é 
aprender com os erros e saber gerir a 
carreira de forma digna e responsável. 
Esse deve ser o segredo da longevidade... 
 
PB: Falando no meu caso pessoal, sinto 
um enorme orgulho nesta banda porque 
foi a minha escola para tudo o que fiz em 
termos profissionais…, a exigência a que 
fomos submetidos durante estes quarenta 

anos deu-nos uma grande capacidade para 
realizar outros projetos musicais que eu e 
outros elementos fizemos com algum 
sucesso. Temos que estar eternamente 
gratos com todas as pessoas e músicos que 
nos ajudaram, mesmo com todos os erros 
que cometemos não mudava nada…, 
repara que éramos uns putos há cerca de 
cinquenta anos que ouviam os discos dos 
Deep Purple no quarto e de repente 
passado uns vinte anos estás ali ao lado 
deles a partilhar o mesmo palco…, ou 
viajares de jato para ir gravar a um estúdio 
com um dos melhores produtores de 
música do mundo…, claro que são motivos 
de orgulho, quanto a gestão uma banda é 
como uma empresa, tem que ser tudo 
muito bem medido e não fazer 
investimentos que depois não vão ter o 
retorno desejado. 
 
COINCIDÊNCIAS À PARTE, LUSITÂNIA 

É UMA PALAVRA RECORRENTE EM NOMES 

DE ÁLBUNS DOS TARANTULA. O QUE 

SIGNIFICA LUSITÂNIA PARA VOCÊS? 

 
PB: Sim tanto no primeiro como no 
segundo álbum intitulado Kingdom of 
Lusitania nós quisemos falar sobre a 
História de Portugal cantada em inglês, 
porque sabíamos que um dia a banda iria 
ter a sua internacionalização, e como tal 
um estrangeiro iria saber algo sobre uma 
das antigas e poderosas nações…, repara 
que naquela altura já outros grupos do 
nosso género, o Heavy-metal, já o faziam 
como os Iron Maiden, Manowar ou os 
Saxon, entre outros mais… 
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LB: Há algo nesta Lusitânia de único. O 
nosso povo é de uma resistência incrível, 
mas..., curiosamente, sendo uma das mais 
antigas nações deste mundo, parece que 
ainda não aprendemos a viver para o bem 
comum. E isso é o que nos leva, cada vez 
mais, a uma emergente apologia da 
mediocridade que já se apoderou da 
Lusitânia. De qualquer forma, este povo 
tem uma capacidade ímpar quando se 
trata de sobreviver. Resta saber se a 
mediocridade dos nossos líderes não irá 
contagiar, irremediavelmente, as pessoas. 
Não devemos perder a irreverência que 
tanto nos caracteriza e diferencia de 
outros povos. 

 
E AGORA, VAMOS TER TARANTULA AO 

VIVO PELO PAÍS FORA? 

 
LB: Era bom, mas neste contexto de 
pandemia não vai ser fácil. Agora é que 
não dá mesmo para fazer planos! 
 
PB: Sim é terrível…, não vai ser como 
gostaríamos de fazer, mas desde já 
podemos adiantar que pelo menos vamos 
ter espetáculos e outras iniciativas em que 
vamos revelar coisas surpreendentes, em 
streaming, que estão programados 
durante este ano e o primeiro foi já no 
passado dia 16 de abril. 
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E  XÓRDIOS 
ENTRE O REAL E O IMAGINADO 

SOBRE A NOSTALGIA DOS ANOS 80  

 
 
A referência aos anos 80 tem-se 
constituído como uma alusão quase 
fetiche relativamente a um período que 
hoje nos parece já um pouco longínquo, 
saudoso, mas, principalmente, o ícone por 
excelência de uma série de símbolos 
incontornáveis do nosso mundo 
contemporâneo. A cultura popular tal 
como a conhecemos não seria certamente 
a mesma sem a abundância de imagens, 
sonoridades e símbolos visuais que nas 
mais variadas esferas (da música, ao 
cinema e á televisão, apenas para referir os 
óbvios), emergiram nessa época e que 
deixaram as suas marcas profundas no 
imaginário colectivo. Quer tenhamos sido 
contemporâneos desse período ou apenas 
tenhamos dele uma memória curta, vaga 
ou somente imaginada (dependendo da 
idade de cada um, claro está), o facto é que 
se tem desenvolvido um certo consenso 
romantizado que mitifica essa década 
como um período transbordante de 
criatividade, de experimentação e de 
cosmopolitismo. Mas também, e acima de 
tudo, é inevitável associá-lo a um tempo 
em que se estabeleceram os alicerces de 
uma matriz cultural que amplificou a sua 
visão a uma escala crescentemente global. 
As coordenadas da nossa cultura de 
consumo, incluindo as mais risíveis e 
superficiais, têm aí o seu berço.  

Num certo sentido, isto tem pouco de 
novo, pois a tendência para a revisitação - 
e às vezes até para uma certa recuperação 
nostálgica de outras épocas -, é algo que 
sucede com alguma recorrência. Não é, 
portanto, inusitado que a inovação 
(estética, criativa, etc.) possa 
retroalimentar-se de fragmentos e 
projecções de um passado mais ou menos 
longínquo e mais ou menos “real”. Não foi 
certamente o fascínio kitch e algo 
magnético pelos anos 80 que inaugurou 
essa particularidade, mas sem dúvida que 
este período temporal corresponde a uma 
etapa que, a vários títulos, foi marcante. 
Desde logo pela profusão caleidoscópica 
de muitas manifestações e 
desenvolvimentos criativos, imagéticos e 
tecnológicos, mas também pelo carácter 
iconoclasta de muitas das suas inovações. 
Muito do tom celebratório, hedonista e 
experimental de várias manifestações 
colocou-nos em contacto com uma 
amplitude muito variável de propostas e 
imaginários, o que fez com que tenha sido 
efectivamente possível mergulharmos no 
carácter efémero e hiperbólico de coisas 
de muito mau gosto, ao mesmo tempo que 
também foi possível darmos saltos 
qualitativos importantes em várias 
esferas, nomeadamente artísticas e, neste 
caso, musicais.  
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Não é certamente herético assumir que no 
caso do espectro da música mais pesada 
também se verificou alguma dessa 
pluralidade extremada. Claro, portanto, 
que os chamados “tesourinhos 
deprimentes” existiram e alguns terão 
sido tão francamente maus (há sempre 
fascínios mórbidos para tudo), que a sua 
sina foi a de se revelarem nados-mortos 
indesejados e repulsivos. Daqueles cujo 
embaraço leva a que sobre eles se abatam 
as forças do esquecimento. Para bem de 
todos e, às vezes até, dos próprios. 
 
Mas sem dúvida que também existiram 
muitos e bons exemplos nos exactos 
antípodas desta vertente constrangedora e 
comprometedora de qualquer bitola 
mínima de relevância e qualidade. É certo 
que os ares dos tempos foram 
sedimentando algum verniz supérfluo e 
multicolor que foi emprestando um ar de 
ligeireza festiva (muito da música pop 
dessa época é um bom testemunho disso 
mesmo, com o longo cortejo de one hit 
singles que se esgotavam a si próprios 
numa voragem de consumo efémero e 
imediato), mas foi sempre possível fazê-lo 
coexistir com uma vertente mais suja, 
visceral e artisticamente comprometida 
com a inovação mais disruptiva. O rock e 
o metal não foram inteiramente imunes à 
atmosfera hedonista já aludida (vejam-se, 
por exemplo, os excessos histriónicos de 
uma boa parte do Glam Rock, 
precisamente o que não se soube adaptar 
ao zeitgeist dos anos 90), mas a sua 

relevância afirmou-se pelo modo 
(reactivo?) como conseguiram fazer 
nascer ou transmutar muitas 
manifestações que foram responsáveis 
pelo crescimento, quantitativo e 
qualitativo, de um género que, por essa 
via, se tornou mais rico, sólido, relevante e 
plural. Mais do que apenas a boa pujança 
do heavy-metal, que soube explodir na 
senda de muitas das boas bandas Hard and 
Heavy do final da década anterior, há que 
reconhecer que este período foi fértil em 
lançar as sementes de muitas inovações 
estilísticas que vieram a revelar-se 
fundamentais para a configuração do 
Rock e do Metal como um todo. Vertentes 
como o industrial, o Trash Metal, o Death 
Metal, o Gótico, o rock/metal progressivo 
e tantos outros, são alguns dos exemplos 
mais evidentes de estilos que se foram 
ramificando e crescendo, ao ponto de a 
década seguinte ter oferecido tantas 
bandas e discos incontornáveis pela sua 
relevância e qualidade. Somos sempre 
herdeiros do passado, mas sem dúvida que 
há que reconhecer que no meio de tanto 
fogo-fátuo dos anos 80, este período criou 
as boas condições para uma expansão sem 
paralelo de um género que é hoje menos 
marginal e subterrâneo. 
 
No fundo, é sempre importante sabermos 
reconhecer a natureza dos legados que nos 
servem de alicerces, mas no caso dos anos 
80 talvez um dos maiores desafios seja o 
de não nos deixarmos enredar pelos 
cantos de sereia da nostalgia, sobretudo 
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quando os mesmos mitificam uma época, 
conferindo-lhe uma aura às vezes tão 
distorcida que sobrevaloriza aquilo que 
foi o real contributo desse período. Olhar 
para trás é saudável e é até um acto de 
sabedoria para podermos proceder a 
reinvenções construtivas de novas 
possibilidades, mas essas retrospectivas 
devem ser despojadas de consensos 
idealizados ou de uma nostalgia kitch que 
pouco mais fazem do que alimentar a ideia 
de um tempo que nunca existiu nos 
moldes em que é romanticamente 
celebrado ou então, e mais pernicioso 

ainda, cristalizam-nos num tempo que, 
paradoxalmente, não nos permite sorver o 
carácter distintivo do tempo presente. Um 
tempo de que somos afinal 
contemporâneos. Mas talvez nas décadas 
vindouras outros venham para celebrar 
aquilo que hoje é alheio a muito de nós, 
principalmente para os que ficam a olhar 
para trás a imaginar o que não está lá. Uma 
forma curiosa e particular de Perpetuum 
mobile. --- HR 
 
Nota da redação: texto escrito segundo o antigo acordo 
ortográfico. 

 
 
 

P  ERDIDOS NO SÓTÃO 
BREVES REFLEXÕES SOBRE DISCOS 

VÁRIOS (PARTE II) 

 
 
Segunda parte. Eis-nos chegados aos 
últimos momentos de uma década 
musical ativa e na qual ainda haveria lugar 
para mais uns quantos lançamentos que 
deveriam ter tido um relevo maior naquilo 
que é a história do rock nacional. A 
entrada nos anos 80 trará o boom do rock 
português e com isso muitos dos nomes 
aqui partilhados cairão no esquecimento 
coletivo e só em raras ocasiões voltarão a 
ser alvo de atenção. 
 
Comecemos então com os Ananga-
Ranga. Criados no ano de 76 em Lisboa, 
foram ficando conhecidos no meio 
musical da altura pela excelência dos 

covers que interpretavam nas diversas 
apresentações ao vivo que tiveram 
oportunidade de fazer e nas quais eram 
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tocadas coisas como Pink Floyd, Camel, 
Genesis ou Manfred Mann. Dois anos 
após a sua criação, já em 79, e depois de 
algumas mexidas na formação, faziam 
parte do projeto os músicos Luís Firmino, 
na guitarra e voz, Manuel Barreto, no 
piano e voz, Necas, na bateria e Vasco 
Alves, no baixo. É com este alinhamento 
que se estreiam em matéria de edições 
com dois singles, Fascínio e Disco Sound 
ambos gravados por exigências editoriais, 
o que em nada os favoreceu dada a pouca 
relevância musical que tiveram. Será ainda 
neste mesmo ano de 79 que os Ananga-
Ranga editam via Metro-Som o seu álbum 
de estreia Regresso Às Origens. Contendo 
sete composições totalmente 
instrumentais trata-se de um interessante 
exercício de rock progressivo e jazz rock 
com excelente atmosfera onde a qualidade 
dos músicos sobressai através dos 
intrincados arranjos, dinâmica e melodia 
lembrando a espaços uma possível 
influência de nomes como Return to 
Forever, Jean Luc Ponty ou Dixie Dregs. 
Apesar da sonoridade ter sido considerada 
na época um pouco genérica, não 
deixamos de estar na presença de um dos 
melhores trabalhos dentro do género 
feitos em solo nacional. Destaque ainda 
para o desempenho de dois músicos que 
surgem nesta gravação, o saxofonista 
Manuel Garcia, que, entretanto, havia 
integrado o coletivo, e o violinista Carlos 
Zíngaro, como convidado, que 
acrescentam aos temas através da sua 
qualidade como instrumentistas um nível 

digno de registo. Depois disto e já em 
1980, editarão ainda um segundo trabalho 
intitulado Privado que será o seu último e 
no qual optam por se expressar na maioria 
dos temas na língua inglesa e onde a 
maturidade criativa do projeto em termos 
musicais parece ter sido atingida. Apesar 
da aceitação que teve seria o derradeiro 
capítulo dos Ananga-Ranga que, após as 
saídas de Garcia que grava ainda o disco, 
mas principalmente de Alves depois da 
edição do álbum, decidem dar por 
encerrada a sua atividade. Para a 
posteridade ficam estes dois trabalhos que 
são hoje considerados objetos de 
colecionismo por parte de admiradores do 
género e que apesar de uma reedição em 
CD do primeiro trabalho da banda ter sido 
lançada em 2009, o culto permanecerá. 
 

 
 
De 79 é também o longa duração de estreia 
de uma banda sobre a qual deixaremos 
aqui algumas palavras a seguir. Fundados 
no Porto em 1975 pelo vocalista António 
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Garcez e pelo baixista Sérgio Castro, os 
Arte & Ofício são considerados por 
muitos um dos projetos pioneiros e 
revolucionários do jazz rock em Portugal. 
Tinham a particularidade de cantar em 
inglês, eram musicalmente influenciados 
por coisas como Gentle Giant, Yes, Zappa 
ou os grandes nomes da fusão rock jazz 
americana e eram já músicos com 
experiência no meandro da altura à conta 
de passagens por diversos projetos do 
panorama nacional como os Psico, os 
Pentágono ou os Pop Five Incorporated. 
Após algumas mudanças de formação 
gravam e editam três singles, Festival e 
The Little Story of Little Jimmy, ambos de 
77 e ainda Come Hear the Band de 78, 
sendo este de destacar por ter sido o 
primeiro maxi-single editado no nosso 
país, nos quais toda a intenção musical e 
capacidade técnica instrumental dos 
integrantes do projeto ficou bem patente. 
A acompanhar Garcez e Castro nesta 
altura estão Sérgio Cordeiro e Fernando 
Nascimento nas guitarras e Álvaro 
Azevedo na bateria. Estes singles aliados 
ao facto do intenso trabalho de promoção 
ao vivo com espetáculos um pouco por 
todo o lado, especialmente aqueles em que 
foram banda de abertura para alguns atos 
estrangeiros que passaram naquele tempo 
pelo nosso território, e nos quais o rigor, o 
profissionalismo, a energia e a 
expressividade das atuações lhes 
assegurou os mais rasgados elogios por 
parte da crítica e também um óbvio 
crescimento de popularidade e 

mediatismo. É neste contexto que surge, 
em 1979, Faces o primeiro álbum de 
originais dos Arte & Ofício. Editado via 
Orfeu/Arnaldo Trindade estamos 
perante um conjunto de dez temas, que tal 
como o próprio nome do disco indica, 
possuem faces distintas e onde nos é 
possível escutar todas as influências da 
banda de forma interessante, arrojada e 
coesa numa mistura de texturas musicais 
assentes em blues rock e progressivo com 
jazz e funk. De salientar ainda nesta 
gravação a presença e contribuição 
instrumental a título de convite do 
pianista António Pinho Vargas que pouco 
tempo depois se tornará membro efetivo 
da banda colmatando assim a saída de 
Cordeiro que havia, entretanto, 
abandonado o projeto. Com o intuito de 
promover o trabalho decidem embarcar 
numa digressão em solo nacional atuando 
quase sucessivamente ao longo de um par 
de meses tornando-se assim no primeiro 
agrupamento de rock em Portugal a fazê-
lo e consolidando definitivamente o seu 
nome com sucesso através da venda de 
discos. Após esta experiência dá-se a saída 
de Garcez, que mais tarde formará um 
outro projeto sobre o qual ainda se 
escreverá neste texto, deixando a banda 
órfã daquela que era considerada por 
muitos como a sua alma e atitude. Depois 
de novas alterações de formação e de 
mudança de editora ainda gravaram e 
editaram um single em 80, o polémico 
Marijuana onde declaram abertamente o 
seu apoio à legalização da mesma, e em 81 
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um segundo álbum, Danza de seu nome, 
que apesar de ser musicalmente uma 
evolução em relação ao disco de estreia e 
ter tido boa recetividade, significará 
também o início do fim de vida da banda, 
que decide encerrar atividades pouco 
tempo depois. Por pressões editoriais, 
Castro e Azevedo fundaram ainda os 
Trabalhadores Do Comércio com os quais 
obterão algum sucesso e reconhecimento. 
Quanto aos Arte & Ofício, haveriam 
novamente de retornar ao ativo com um 
par de apresentações ao vivo e com a 
edição de um CD ao vivo intitulado aLive 
After 40 Years onde são celebrados os 
seus 40 anos de fundação e no qual 
figuram alguns dos temas clássicos da 
banda. De referir ainda que nenhum dos 
seus álbuns foram alvo de reedição 
mantendo assim o seu estatuto de raridade 
e culto, por vezes atingindo preços altos 
no mercado do colecionismo, 
especialmente o primeiro disco. 
 

 
 

Igualmente de 79 é o registo de estreia do 
próximo projeto a ser mencionado neste 
espaço. Aparecendo em 75 com uma 
proposta musical enraizada no blues e no 
rock, e totalmente cantada em inglês, a Go 
Graal Blues Band chegará ao final da 
década entre apresentações ao vivo e 
mudanças de formação até que consegue 
finalmente estabilizar e assinar um 
contrato discográfico com a Imavox que 
lhes permitirá a edição do seu homónimo 
primeiro álbum. Produzido por Jaime 
Fernandes, é-nos apresentado neste 
trabalho com mais de meia hora de 
duração uma evidente homenagem e de 
qualidade ao que de melhor se fez nos 
anos 60 e 70, em matéria de blues rock 
elétrico e acústico, nos Estados Unidos e 
em Inglaterra, tornando-se assim pela sua 
sonoridade num dos registos mais 
interessantes editados em Portugal neste 
final de década. Compunham a banda por 
esta altura os nomes de João Allain e João 
Esteves nas guitarras, António Ferro no 
baixo, Raúl Anjos na bateria, Augusto 
Mayer na harmónica, José Cordeiro na 
voz e um tal de Paulo Gonzo na voz e 
guitarra que mais tarde construirá carreira 
de sucesso a solo no panorama da música 
portuguesa. Gravaram e editaram ainda 
mais uns quantos trabalhos de originais 
nos anos 80, alguns singles e os álbuns 
White Traffic de 82, So Down Train de 87 
e o mini álbum Blackmail de 83, nos quais 
apenas figuram Allain e Gonzo como 
elementos sobreviventes da formação que 
registou o primeiro disco. Ainda em 
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relação a este disco homónimo da Go 
Graal Blues Band de referir que, como 
nunca foi reeditado, caiu no 
esquecimento e hoje em dia a sua versão 
original em vinil é objeto de culto e de 
considerável valor no meandro do 
colecionismo. 
 

 
 
Entrando agora na reta final deste texto e 
também no ano de 1980 iremos dar agora 
destaque a dois lançamentos que 
ocorreram no período inicial desta nova 
década. Um de estreia e outro já o 5º 
trabalho de originais. Comecemos então 
pelo último. Editado via EMI em 80, 
escrevemos sobre No Jardim da Celeste da 
já conceituada na altura Banda do Casaco. 
Trata-se de um trabalho onde parece que 
todos os atributos musicais e criativos 
desenvolvidos pelo projeto ao longo da 
década anterior atingem todo o seu auge. 
Ao longo dos seus quase 36 minutos de 
duração somos expostos à aproximação 
por parte do coletivo a um rock de 

natureza mais urbana o que em conjunto 
com os já aperfeiçoados conceitos em 
termos sonoros de música popular, folk, 
tradicional, psicadelismo e de alguma 
ambiência progressiva aos quais se junta 
ainda o carácter excecional da sua 
mensagem em termos líricos, conseguem 
obter um resultado musical de excelência 
e que fazem deste disco um dos melhores 
momentos de toda a discografia da Banda 
do Casaco e também da música 
portuguesa. A acompanhar nesta gravação 
os fundadores da banda António Pinho, 
guitarra, flauta e letras, Nuno Rodrigues, 
voz e guitarra e o já falecido Celso de 
Carvalho, baixo e violoncelo, estão os 
nomes de Né Ladeiras na voz, Tó Pinheiro 
da Silva na guitarra, o baterista Jerry 
Marotta, conhecido por fazer parte da 
banda de Peter Gabriel, e ainda José 
Machado no violino e Mila Ferreira na 
voz. Gravado no estúdio RPE e produzido 
pela dupla Pinho/Rodrigues, teve com o 
tema Natação Obrigatória airplay regular 
nas programações de rádio da altura. Seria 
também o último disco de Pinho na banda. 
Felizmente, nunca caiu totalmente no 
esquecimento graças às reedições que de 
que foi alvo, ambas em CD, de 93 e 2013. 
Ainda gravaram e editaram mais dois 
trabalhos a seguir a este, Também Eu de 
82 e o derradeiro Banda do Casaco com Ti 
Chitas de 84 e apesar das poucas 
apresentações ao vivo que realizaram ao 
longo da sua carreira são daqueles projetos 
que nos deixam um legado histórico 
relevante para o desenvolvimento do 
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cenário musical português à conta dos 
seus trabalhos da década anterior como 
Coisas do Arco da Velha de 76, ou Hoje Há 
Conquilhas, Amanhã Não Sabemos de 77, 
mas também deste No Jardim da Celeste 
que aqui se destacou. 
 

 
 
Chegamos agora ao disco de estreia que 
referimos no início desta reta final. 
Escrevemos então sobre o álbum 
homónimo dos Roxigénio. Contando nas 
suas fileiras com o já mencionado neste 
texto, António Garcez na voz, os 
Roxigénio gravam e editam em 80 via 
GAF, o seu primeiro trabalho de originais. 
Um disco de orientação rock’n'roll, cru, 
genuíno, despido de preconceitos, feito 
com muita personalidade, de natureza 
pesada e onde o blues também marca 
presença. Infelizmente, não terá boa 
recetividade por parte da crítica da altura 

pelo facto de ser cantado em inglês e pela 
produção algo desequilibrada, o que em 
nada lhe retira toda a importância a nível 
musical que teve. A acompanhar toda a 
irreverência e carisma de Garcez nesta 
gravação estão o já conhecido na altura e 
entretanto falecido guitarrista Filipe 
Mendes, que assina aqui um trabalho de 
composição e execução absolutamente 
notável, o baixista José Aguiar e o baterista 
Betto Palumbo. Para além dos energéticos 
concertos que davam, ficaram também 
conhecidos por algumas polémicas onde 
se envolviam, não só com o público e 
críticos, mas também com outros 
músicos, como por exemplo, a declaração 
onde afirmam estar na altura 
musicalmente 20 anos à frente de Rui 
Veloso. Mesmo com as inevitáveis 
alterações de formação e de editora 
conseguem gravar e editar ainda mais dois 
singles, com destaque para Song at Middle 
Voice/My Vocation de 81, e dois álbuns, 2 
de 82 e Rock’n' Roll Men de 83, que apesar 
de registarem uma clara evolução técnica 
em relação ao disco de estreia, pouco 
acrescentam à natureza já conhecida do 
projeto. Terminarão carreira pouco 
depois deixando para a posteridade um 
legado musical que cairá nas profundezas 
da memória coletiva e como não se prevê 
num futuro próximo a reedição de 
nenhum dos seus trabalhos, assim se 
manterá. Bem hajam. --- JB 
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L  ANÇAMENTOS DESTE MÊS 
 

 

 
 

 
ALL AGAINST – I Am Alive 
Metal, álbum, CD + Digital 
WormHoleDeath  

 

 
 

 
ANIMALESCO, O MÉTODO – Animalesco, o método 
Metal Crust, álbum, CD + Digital, 9 faixas 
Raging Planet  

 

 
 

 
HUGO CÃO – Diffusion 
Experimental, álbum, CD + Digital, 9 faixas 
Raging Planet  

 

 
 

 
PLEDGE – Haunted Visions 
Metal Indie Rock, álbum, CD + Digital, 10 faixas 
Raging Planet  

 

 
 

 
SEAN RILEY & THE SLOWRIDERS – Life 
Indie Rock, álbum, Vinil 
Sony Music Portugal  

 

 
 

 
TARANTULA – Thunder Tunes from Lusitania 
Heavy Metal, álbum, CD, 10 faixas, 42:03 
Larvae Records  
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A  GENDA 
 
 

6 20:00 Phase Transition + King Baal @ Hard Club, Porto 

7 20:00 The Gift @ Santa Casa Portugal ao Vivo, Campo Pequeno, Lisboa 

8 21:30 UHF, Concerto Acústico @ Ciclo da Primavera, O Cinema – Gemini, 
Oliveira de Azeméis 

14 20:00 Attick Demons @ RCA Club, Lisboa 

14 20:00 The Gift @ Festival Montepio Às Vezes o Amor, Altice Forum Braga, 
Braga 

14 20:00 Xutos & Pontapés @ Super Bock Arena, Pavilhão Rosa Mota, Porto 

21 20:00 Linda Martini @ Santa Casa Portugal ao Vivo, Campo Pequeno, 
Lisboa 

21 21:00 Quinta do Bill com União Filarmónica do Troviscal @ Quartel das 
Artes, Oliveira do Bairro 

21 21:30 Moonspell @ Festival Montepio Às Vezes o Amor, Cine-Teatro 
Avenida, Castelo Branco 

22 21:00 All Against + The Temple @ Side B Rocks, Alenquer 

23 15:30 Quinta do Bill com União Filarmónica do Troviscal @ Quartel das 
Artes, Oliveira do Bairro 

23 17:00 Vëlla + Lhabya @ Side B Rocks, Alenquer 

28 20:30 Sacred Sin @ RCA Club, Lisboa 

29 20:30 Ena Pá 2000 @ Titanik, Lisboa 

29 21:00 UHF, Concerto Persona À Flor da Pele @ C. C. Olga Cadaval, 
Auditório Jorge Sampaio, Sintra 
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