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EDITORIAL
O mundo do metal mudou radicalmente 
nos últimos anos. Ou então nunca parou 
de mudar, mas nós agarramo-nos à época 
“dourada” em que era mais fácil seguir 
as nossas bandas preferidas, era tudo 
mais básico e gostar da nobre arte era 
bem mais simples. Actualmente é difícil 
seguir todas as novas bandas, todos os 
lançamentos, todas as notícias e tudo o 
resto que gira à volta do heavy metal. Há 
mais projectos, mais álbuns, mais estilos, 
mais formas de consumir música, mais 
meios de informação, mais tudo. 

Esta newsletter não pretende resolver 
nenhum desses problemas. Servirá 
apenas como veículo de divulgação de 
algumas notícias, peças jornalísticas e 
opiniões sobre novos lançamentos. Vale 
o que vale, mas vamos tentar mantê-la 
a sair frequentemente, de modo a que 
possam ter uma espécie de “jornal” 
mais ou menos diário (ou semanal, 
ou mensal, de acordo com a nossa 
disponibilidade) que vos actualize em 
dois ou três minutos, providenciando 
ao mesmo tempo algumas sugestões de 
novidades discográficas.

Estamos abertos a colaborações, a material 
promocional e a toda essa parafernália de 
conexões que um órgão de comunicação 
social de peso deve ter. Usem o e-mail 
metalpursuit@sapo.pt para esse efeito.

GUITARRISTA 
DOS BAD BRAINS 
HOSPITALIZADO
Gary “Dr. Know” Miller, guitarrrista dos 
Bad Brains, foi recentemente internado 
devido a um problema de saúde ainda 
não revelado. A banda pediu aos fãs, 
em comunicado, que “rezassem” pelo 
músico de 57 anos, um dos dois elementos 
originais da formação da banda que 
nunca abandonou o projecto.

DAVE MUSTAINE 
PENSOU EM 
REGRAVAR «KILLING 
IS MY BUSINESS...»
Numa conferência de imprensa dada 
recentemente, o guitarrista, vocalista 
e mentor dos Megadeth confessou que 
pensou em regravar o álbum de 1985 
«Killing Is My Business... And Business 
Is Good» para celebrar o seu 30.º 
aniversário. Mas os planos acabaram por 
não se concretizar devido à produção do 
novo disco .

DISCHARGE EDITAM NOVO DISCO EM 2016
Banda inglesa assinou pela Nuclear 
Blast e trabalha com três elementos da 
formação original.

Os britânicos Discharge preparam-se 
para editar um novo álbum de originais, 
intitulado «End Of Days», no próximo 
ano. O disco será o primeiro fruto da 
recentemente firmada parceria da banda 
com a editora alemã Nuclear Blast. O 
grupo citou, em comunicado, a “atmosfera 
familiar”da editora como um dos motivos 
pelos quais assinou o 
contrato. Um dos temas 
do disco, chamado «NWO», 
já pode ser ouvido online. 
Os Discharge nasceram 
em 1977 e desde cedo 
se revelaram vitais no 
movimento de crossover de 
hardcore com crust e punk, 
tendo sido publicamente 
citados como influências 
de bandas como Metallica 

e Anthrax. Da formação original, 
restam actualmente os irmãos gémeos 
Terry “Tezz” Roberts (guitarra) e Tony 
“Bones” Roberts (guitarra), assim como 
o baixista Royston “Rainy” Wainright. A 
formação actual da banda fica completa 
com o vocalista JJ Naniak e com o 
baterista Dave Caution, ambos dos 
Broken Bones. Esta é a primeira vez, em 
37 anos de carreira, que os Discharge 
contam com cinco elementos.

OZZY OSBOURNE VAI PEDIR DESCULPA POR 
URINAR NO SEPULCRO DE ÁLAMO, EM 1982
Episódio mítico ficará sanado com um 
pedido de desculpas transmitido no 
Canal História.

É um dos episódios icónicos da carreira 
do vocalista dos Black Sabbath. Em 
1982, antes de um concerto 
na HemisFair Arena, Ozzy 
Osbourne terá alegadamente 
urinado no sepulcro de Alamo, 
pensando tratar-se de uma 
pilha de entulho. Osbourne, 
que foi detido por urinar em 
público e intoxicação, estava 
a usar um vestido de mulher 
na mulher da detenção, 
pertencente à sua mulher 
Sharon, devido ao facto de esta 
ter escondido toda a roupa 
do cantor para evitar que este saísse 
do hotel onde estavam hospedados. 
O episódio ficou para a história (o 
promotor do concerto haveria de pagar 
os 40 Dólares de fiança para que o 
espectáculo acontecesse), mas nunca 
inteiramente sanado. Agora, Osbourne 
prepara-se para pedir desculpa 

publicamente pelo sucedido, mais de 
três décadas depois. O cantor visitará 
o monumento, acompanhado do seu 
filho Jack e de uma equipa de filmagens 
que captará o momento para o novo 
programa de Ozzy Osbourne no Canal 

História. O presidente da autarquia local, 
Roberto Treviño confirmou ter recebido 
um telefonema a dar conta da acção. 
“Com certeza, enquanto cidade, sentimo-nos 
muito, muito contentes pelo esforço dele em 
compensar a nossa grande cidade e pedir 
desculpa pelos actos cometidos por uma 
pessoa num momento de pouca sobriedade”.



EXTREME NOISE 
TERROR
30 anos após a sua formação, o 
quinteto britânico está mais pesado, 
rápido e selvagem que nunca.

Sete anos após «Law Of Retaliation», os 
reis do punk/grindcore/hardcore estão 
de regresso aos álbuns de originais e, 
também, ao som mais agressivo e directo 
dos primeiros lançamentos. «Extreme 
Noise Terror» justifica, exactamente 
três décadas após a formação da banda, 
o estatuto de auto-intitulado com uma 
generosa fatia de som cru e directo, numa 
clara referência aos primeios discos dos 
Extreme Noise Terror. As raízes punk/
hardcore estão presentes em cada um 
dos 13 temas do álbum, que contam com 
uma produção crua e quase primitiva, 
emprestando a estética certa ao trabalho. 

Ben McCrow (ex-The Rotted, Gorerotted) 
estreia-se em grande como segundo 
vocalista, adicionando dinâmica e (ainda 
mais) intensidade ao som dos Extreme 
Noise Terror. Entre as faixas do disco, 
destaque para «I Like Coca», que é uma 
versão de «I Like Cola», dos japoneses 

Outo. Apenas mais um argumento de 
peso para um disco irresistível.

Extreme Noise Terror
«Extreme Noise Terror»
CD
Willowtip Records

CHASTAIN
«We Bleed Metal»
Leviathan Records
Com uma vocalista 
chamada Leather Leone 
e uma carreira que 

prossegue sem interrupções desde 1984, 
os norte-americanos Chastain são uma 
das mais capazes forças do heavy metal 
tradicional do outro lado do Atlântico. 
Neste seu décimo álbum de originais 
voltam a mostrá-lo com uma receita 
composta por riffs muito robustos, uma 
secção rítmica sólida e as melodias épicas 
e grandiosas que os fãs de heavy/power 
metal norte-americano saberão apreciar. 
E depois há os solos, onde David T. 
Chastain brilha verdadeiramente.

VANDEN PLAS
«Chronicles Of 
The Immortals: 
Netherworld II»
Frontiers Music
Os Vanden Plas chegam 

à segunda parte do grandioso conceito 
«Chronicles Of The Immortals» e, com ele, 
trazem o mais intrincado e luxuoso metal 
melódico progressivo alemão. Apesar da 
receita se repetir um pouco após quase 30 
anos de edições, os Vanden Plas são uma 
das mais talentosas e válidas propostas 
dentro deste género musical e mostram-
no para além de qualquer dúvida nestes 68 
minutos de dúvidas existenciais, filosofia, 
história, religião, reflexões pessoais, 
melodias sofisticadas e pormenores subtis.

MAMMOTH STORM
«Fornjot»
Napalm Records
Daniel Arvidsson, 
guitarrista dos 
Draconian, mergulha 

de cabeça no som opressivo do doom/
stoner metal neste seu projecto 
paralelo, onde se ocupa do baixo e das 
vocalizações. «Fornjot», o álbum de 
estreia (existiu um primeiro EP o ano 
passado) é uma espécie de mistura 
do som grave e experimental dos 
Tombstones e da abordagem psicadélica 
e sísmica dos Electric Wizard. Os temas 
estão à altura da comparação e os 
Mammoth Storm parecem ter futuro 
garantido na cena.

DOWN AMONG THE 
DEAD MAN
«Exterminate! 
Annihilate! Destroy!»
Cyclone Empire
Se vos dissermos que 

este é o projeto de David Ingram (ex-
vocalista dos Bold Thrower) e do multi-
instrumentista sueco Rogga Johansson 
(Paganizer, The Grotesquery, ex-
Ribspreader, etc) não precisamos de dizer 
mais nada. Ainda assim, acrescentamos 
que este segundo disco contém uma 
mistura perfeita de death metal sueco 
old-school e d-beat/punk. E que tem uma 
versão de «Forged In Fire» dos Anvil 
e outra de «Protest And Survive» dos 
Discharge, mais 12 temas originais. 

Heavy/Thrash Metal

BLYND «Lyber Sum» Pitch Black 
Records
Ao terceiro álbum de originais, os cipriotas 
Blynd adicionam influências industriais ao 
seu som e propõem um disco de proporções 
épicas, denso e convincente.

Black Metal

KHORS «The Flame Of Eternity’s 
Decline» Svarga Music
Reedição em digipack do álbum de 
estreia, de culto, desta excelente banda 
de black metal pagão da não menos 
excelente cena ucraniana. O som foi 
remisturado e remasterizado.

Black Metal

HYEMS «Devianz - Dem Menschen 
Ein Wolf» Bret Hard Records
O black metal alemão deu um valente 
salto qualitativo nos últimos anos e os 
Hyems são apenas uma das faces visíveis 
da cena. Black metal frio, melódico e 
feito pelos cânones do estilo é a proposta 
da banda neste quarto álbum.

Groove  Metal

STONE COLD DEAD «Lava Flows» 
Volcanic Music
Álbum de estreia deste projecto de 
groove metal experimental liderado pelo 
guitarrista Giorgos Bokos (ex-Rottting 
Christ). Três bateristas (incluindo George 
Kollias dos Nile) e umcontrabaixo com 
arco dão ao trabalho um som original.


