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Fala galera!!! Bem vindos a Taverna
Rock Zine, um zine dedicado a

divulgação de bandas do nosso imenso
cenário Underground Nacional... 
O Taverna Rock Zine é mais uma

parceria da Web Rádio Taverna e o
Blog Atmosfera soturna...

Então sem mais delongas, bora
conferir as notícias das nossas bandas

nacionais!!!

TAVERNEIRO

Editorial
Julho 2020



Um novo trabalho de estúdio da Wild
Hunt está prestes a ser oficialmente
apresentado pela banda. Após revelar
todos os detalhes do disco, Awakening
of the Spirits, lançado oficialmente em
versão física e digital no ano de 2018, é
hora de conceder os primeiros detalhes
de seu sucessor.
O novo álbum irá se chamar, Hy
Breasail, e expandirá a temática
pagã/folclórica, explorada
anteriormente, para os mitos de origem
do Brasil. Além de revelar o título, a
banda apresenta a capa oficial do novo
disco, que ainda não possui uma data
oficial para seu lançamento.
A arte de capa é uma elaboração do
artista Marcelo Almeida, baseada nos
conceitos propostos por Fábio Laporte,
fundador e principal compositor da
Wild Hunt.

WILD HUNT
BANDA APRESENTA TÍTULO E CAPA DE NOVO ÁLBUM DE

ESTÚDIO!

O novo material está em fase de pré-
produção e, muito em breve, a banda
estará iniciando as gravações oficiais
das músicas do novo álbum, Hy
Breasail. Detalhes e todas as
informações acerca desse registro,
serão oficialmente apresentadas pela
Wild Hunt e sua assessoria de
imprensa.Wild Hunt: Fábio Laporte. 
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A nova música do

Gravekeepers ,  Blood

River ,  um dos

presentes no disco

lançado fisicamente e

homônimo ao nome

da banda ,  acaba de

estrear oficialmente

em todas as

plataformas de

Streaming .

“Blood River” já pode

ser conferida por

usuários de Spotify

(link abaixo) ,  Deezer ,

Apple Music ,  Tidal ,

Google Play ,  Npaster ,

Music Amazon e

várias outras

plataformas .

Escute Blood River :

https : //open .spotify .c

om/track/3Jkc368om6

aB9ZnUWtbwWm?

si=ZOvsimYUTqG-

RhXWiuVPSw

Essa é a terceira

música oficialmente

liberada pela

Gravekeepers nas

plataformas digitais .

Anteriormente ,  a

banda já havia

disponibilizado as

composições de

Power King e Monster

of Revenge .  Todas

podem ser conferidas 

nos perfis do grupo

nos aplicativos de

música via Streaming .

Gravekeepers :Andrey

Scream – vocalDiego

Fiorot – guitarraLucas

Queiroz – baixoJonell

Pereira – bateria

Gravekeepers
Banda estreia Blood River nas
plataformas digitais!
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Sacramentia
BANDA FIRMA PARCERIA COM GRANDES

SELOS DO UNDERGROUND PARA
LANÇAMENTO DO SEU PRIMEIRO CD! .

Oriundos de São João da Boa Vista –
SP; a Sacramentia é uma banda de
Metal Extremo formada em 2019.
Composta por André Guimarães e
Guilherme Mendes (Guitarras),
Guilherme - Garça – Melo (baixo),
Leonardo Michelazzo (Bateria) e
Renan Bezan (Vocais), o som da banda
possuí influências de vertentes do
Thrash, Death e Black Metal.Lançado
no dia 06 de junho nas plataformas
digitais, o debut “Prophecies of
Plague” ganhará sua versão em mídia
física com apoio e distribuição
pela Extreme Sound e Old Shadows
Records, dois dos maiores selos
independentes do underground
brasileiro.
Há três anos atuando no mercado,
A Extreme Sound Records é 

responsável por lançamentos de
grandes obras do cenário nacional e
internacional como Obedientia
(Dark Tower), Accept The Death
(Funeratus) e Explicit Horror
(Madness).  Enquanto isso, a Old
Shadows em seu priemeiro ano de
atividade, trouxe para terras
brasileiras, em primeira mão, o
trabalho do Hyperdontia, banda de
Death Metal Old School.  Ambos os
selos são especializados nas
vertentes mais extremas do
Metal.Os CDs poderão ser
adquiridos nos sites de ambos os
selos, e estarão disponíveis também
em futuras apresentações da banda.
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PROPHECIES OF
PLAGUE

Após um ano de trabalho intenso, a

Sacramentia prepara o lançamento do

seu primeiro trabalho, o intitulado

“Prophecies of Plague”. O título do

álbum já existia muito antes da atual

pandemia, derivando-se de um dos

temas mais recorrentes das canções do

álbum, a Peste Negra.

A arte da capa ficou a cargo do design

Aurélio Lara da Designlara Artwork, que

já trabalhou com banda como Surra,

God Carnage, Silent Saga, entre

outros.A banda é formada por André

Guimarães, Guilherme Mendes

(guitarras), Guilherme Melo (baixo),

Leonardo Michelazzo (bateria) e Renan

Bezan (vocalista) na cidade de São

João da Boa Vista, interior do estado de

São Paulo. A história da banda começa

em um momento de amadurecimento

musical e transição entre membros de

outros grupos que juntos, buscam além

de evoluir tecnicamente, fazer um som

que deixe o público inquieto nas

apresentações.

O nome Sacramentia vem da junção

das palavras “SACRA” e

“DEMENTIA”. “Buscávamos por um

nome que soasse forte e que, ao

mesmo tempo, tivesse relação com

essa coisa, muitas vezes tóxica da

histeria religiosa e os dogmas criados

pelos homens que lideram essas

instituições” afirma Renan Bezan,

vocalista do quinteto.

Todo o processo de composição do

trabalho começou nos ensaios, onde as

músicas somente depois de muito bem

ensaiadas eram gravadas. Já o processo

de gravação, foi executado de maneira

100% independente, contando com a

produção de Gabriel Costa Netto, o

sexto membro da banda em seu Home

Studio, a Merlin Records.Voltando para

a temática do trabalho, todas as letras

são de autoria do vocalista Renan

Bezan que buscou sair de temas

comuns e muitas vezes já batidos

dentro do gênero, porém, reforçando-

os sutilmente através de outras

abordagens e metáforas. A

interpretação é uma chave

indispensável e de grande valor. A

banda se opõem contra querer dar um

único sentido ou explicação a quem

entra em contato com a obra.O

lançamento ocorre dia 06 de junho e o

álbum estará disponível no Youtube e

nas principais plataformas digitais,

ganhando futuramente uma edição em

CD físico.

O DEBUT DA
SACRAMENTIA
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    A música em breve estará sendo lançada
também no YouTube, onde um canal oficial
da banda está sendo criado e ainda esta
semana, Fear of Sleep, poderá ser escutada
por usuários desse aplicativo.
Em breve mais músicas e detalhes sobre o
disco que está sendo preparado pelos
músicos do Mystical Temple, serão
apresentados aos fãs e seguidores do grupo.
Mystical Temple é:
Samuel Macena (guitarra e vocal) - Gustavo
Farias (baixo) - Victor Miranda (bateria e
percussão)

Mystical Temple
E S T R E I A  O F I C I A L M E N T E  P R I M E I R O  S I N G L E  D A  C A R R E I R A ,  F E A R  O F  S L E E P !

Uma das grandes promessas do Progressive
Metal brasileiro, a banda Mystical Temple,
acaba de apresentar oficialmente em todas
as plataformas digitais, seu primeiro single
composto, gravado e masterizado de forma
profissional.
A poderosa música, Fear of Sleep, já pode ser
conferida por usuários de Spotify, Deezer,
ITunes, Google Play, Napster, Tidal e várias
outras plataformas.O trio de músicos do
Mystical Temple, cria elementos rítmicos
inteligentes e sua paixão pela música
experimental e bem trabalhada, pode ser
conferido com maestria nessa faixa que abre
as portas ao mundo desse novo projeto que
acaba de surgir.

https://open.spotify.com/track/5RWU7Qd
DA9EYyNvPTofC6Psi=yGAPyedtQ8Gf9H_2LA
29nQ
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Com apenas 02 anos e

existência ,  a banda

gaúcha ,  Campo de

Sangue começa neste ano

de 2020 os trabalhos de

divulgação de seu

primeiro registro de

estúdio ,  que atualmente ,

se encontra em fase de

produção ,  gravações e

masterização .Formado

por cinco músicos que já

trabalharam com outros

projetos ,  o Campo de

Sangue acaba de

apresentar ao mundo ,  sua

primeira música autoral .

Mesclando estilos

distintos como ,  Thrash

Metal ,  Stoner Metal e

Hardcore norte

americano ,  a

musicalidade criada pela

banda ,  é agressiva e

extremamente bem

elaborada .

(Com letra em português ,

a música que marca a

estreia oficial do grupo no

cenário mundial se

chama ,  Sobrevivendo ,  que

pode ser conferida em um

vídeo oficial que se

encontra disponível no

canal da banda no

YouTube .

https : //www .youtube .com/

watch?v=Wtz4pFXHgEw

Muitas novidades e

informações acerca do

material que está por vir ,

serão apresentados de

forma oficial pela banda .

Para somar ainda mais

força e destaque em suas

divulgações ,  a Campo de

Sangue acaba de fechar

com a Roadie Metal ,  que

a partir de agora ,  será a 

assessoria de

comunicação oficial do

grupo brasileiro .

Campo de Sangue :Deco

Santos – VocalAnderson

Tolotti – GuitarraCristian

Duarte – GuitarraRafael

Tolotti – BaixoFernano

Oliveira – Bateria

Campo
de
Sangue
/ 

Nova força do Metal gaúcho estreia primeiro vídeo oficial ,

confira Sobrevivendo !
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SUMERIAN
PROJECT

O primeiro registro do novo EP de estúdio do
Sumerian Project, acaba de ser lançado em Lyric
vídeo no canal oficial da banda no YouTube.
Utilizando do atual momento vivido no mundo
pela pandemia de Covid-19, o Sumerian project
criou a música Aniquilação, que retrata um
mundo pós pandemia destruído pelo neo
liberalismo, onde nossos criadores os alienígenas
vem do espaço profundo nos impedir de destruir
por completo o planeta, no lyric vídeo você
acompanha melhor essa narrativa fantástica por
que ela traz uma introdução que conta um pouco
dessa mesma estória!

O vídeo pode ser conferido com exclusividade
abaixo, a música também estará disponível para
audição completa em todas as plataformas
digitais.
Assista ao lyric vídeo de “Aniquilação”
https://www.youtube.com/watch?
v=_sWrDqEuGO8

ara a canção “Aniquiliação”, o Sumerian Project,
que é um trabalho conceitual elaborado pelo
baterista e tecladista, Maycon Phantoms, conta
com as vozes de Ricardo D’Estafano (vocal), Jairo
Vaz (Gutural), Filipe Rafalzik (Guitarra).

ESTREIA LYRIC
VÍDEO DE

“ANIQUILAÇÃO”!
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Um dos discos mais

promissores e aguardados do

ano de 2020, The Woman and

the Dragon, lançado

oficialmente pela banda

Seventh Sign From Heaven,

acaba de ser disponibilizado

na íntegra em todas as

plataformas digitais.Forte,

preciso e poderoso, o disco

apresenta 10 faixas do mais

puro Heavy Metal tradicional e

comprova que o atual núcleo

criativo da banda, nunca estava

mais afinado e produtivo,

como nas composições e

elaborações de todas as faixas

para esse disco.

O material pode ser conferido

no Spotify (link abaixo), Deezer,

ITunes, Google Play, Npaster,

Tidal, Amazon Music, Akazoo e

várias outras plataformas de

Streaming. Em breve, a

Seventh Sign From Heaven,

estará disponibilizando todas

as faixas do disco para audição

completa também em seu

canal oficial de YouTube.

https://open.spotify.com/alb
um/6fQREwC5FiwIKReLUSJq
46?
si=UlveObyyRva2Riex0WL7b
A

Tracklist:

01 – Stayed in the Dark

02 – Rise

03 – The Devil Fears Your Name

04 – The Woman and the

Dragon

05 – Judgement of Egypt

06 – Pain In Your Eyes

07 – The Fall of Babylon

(Revelations 19)

08 – Paid on the Cross

09 – The Return10 – Holy

Seventh Sign From Heaven

é:Mark Neiva:

Vocal/GuitarraEmanuel Lima:

GuitarraZinha Soares:

BaixoFilim Nascimento: Bateria

SEVENTH  S I GN  FROM  HEAVEN :  LANÇA
OF I C I A LMENTE  NAS  P LATAFORMAS

D IG I TA I S ,  ÁLBUM  I N ÉD I TO  THE
WOMAN  AND  THE  DRAGON !
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Setfire
O disco que apresenta faixas
precisas e que mesclam raízes
clássicas do Thrash Metal, Death
Metal e Heavy Metal, será
facilmente reconhecido como
um dos grandes álbuns
lançados no Brasil neste ano de
2020.Em sua temática, a banda
buscou apresentar
minuciosamente, letras com a
identidade do Setfire, que
sempre buscou explorar
assuntos de introspeção que
fazem o ouvinte refletir sobre
sua própria realidade e
existência. Ao todo são 12 faixas
autorais disponibilizadas no
disco, Spots of Blood.

O registro se encontra
disponível em todas as
plataformas digitais. Usuários
de Spotify (link abaixo), Deezer,
Apple Music, Tidal, Google Play,

Napster, Tidal, Amazon Music e
várias outras, podem facilmente
conferir na íntegra esse petardo
do Metal Nacional.

 https://open.spotify.com/albu
m/6hNUep5IUg7Rzri4FAWgOD
?si=qRURcP5CQA-

_pum3lDr6hA

O Setfire revela que, muitas
novidades estão prestes a
serem apresentadas aos seus
fãs e uma nova assessoria de
imprensa, é oficialmente
contratada pela banda. A partir
de agora, a Roadie Metal, será a
responsável por elaborar e
distribuir todos os conteúdos
do núcleo de comunicação do
grupo

SETFIRE É: 

Artur Morais – Vocal
Fernando Ferre – Guitarra
Michael Souza – Guitarra
Felipe Jeronymo – Baixo
Nikolas Marcantonatos –

Bateria

E S C U T E  E M  T O D A S  A S
P L A T A F O R M A S
D I G I T A I S ,  S P O T S  O F
B L O O D ,  D I S C O  R E C É M
L A N Ç A D O  P E L A  B A N D A
B R A S I L E I R A !

Eles surgiram no ano de 2009 e
de lá para cá, inúmeras
conquistas e muito trabalho,

foram os alicerces para
transformar o nome Setfire, em
umas das grandes bandas
brasileiras.

Para celebrar essa história
incrível e marcada por vitórias, a
banda apresentou ao mundo no
mês de abril, o primeiro full de
sua carreira, o brilhante, pesado e
técnico, Spots of Blood12



    Mantendo sua proposta de divulgar os conceitos
de todas as músicas escritas para os dois álbuns de
estúdios já lançados, o Ossos Cruzados, que já
revelou todos os detalhes de Espectrofobia (2019),
apresenta hoje, o que foi escrito em “Samara”, faixa
presente no primeiro disco, Miolos (2017).

Segundo o vocalista, André Honorato: “Samara é
uma brincadeira com o filme “O Chamado” onde
uma maldição é passada através de uma fita VHS.
Nessa época áurea do formato VHS, se um amigo te
dava um filme, certamente era um filme adulto.
Além disso, brincamos com o lance do telefone...
onde você recebe uma ligação não identificada
avisando que você irá morrer em 7 dias, e nem te
perguntam qual o seu filme predileto de terror.
Será que hoje Samara ligaria para o seu celular em
uma chamada não identificada”.

A faixa pode ser conferida nas plataformas digitais.
Abaixo links para você escolher como conferir,
“Samara”.
Spotify:https://open.spotify.com/track/3RGbI8jUtJz
PTqPeFvb5C7?si=uue2H39STZ2AtgLTaf30CA

  Deezer: https://www.deezer.com/track/855843222?
utm_source=deezer&utm_content=track-
855843222&utm_term=1231372546_1594746659&utm_
medium=web

Formação:
André Honorato – Vocal
Hebberty Taurus – Guitarra
José Otávio – Baixo

Ossos Cruzados: “Samara é uma brincadeira
com o filme “O Chamado”, revela vocalista

André Honorato!
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     A banda disponibilizou seus dois
registros para audição completa em todas
as plataformas digitais. Interessados em
conferir mais a fundo os trabalhos do
Núcleo Brutal, pode acessar seu aplicativo
favorito e conferir tudo na íntegra.

https://open.spotify.com/artist/26iU3yRrga
qnjoy54Shenw?si=SOgtqZk_RMSAQ-
10BQNMKg

Formação:
André Vanzato – Vocal/Teclado
Diego Motta – Baixo/Vocal
Pery Ramos – Bateria/Vocal
Eduardo – Guitarra

     Em trabalho intenso de divulgação de
conteúdos relacionados ao disco, O Tempo
Não Vai te Ajudar (2020) e Corrosivo
Implacável (2019), a banda Núcleo Brutal,
cria conceitos visuais bem elaborados para
apresentar ao público, videoclipes de alta
qualidade e produção impecável.
Retirada do primeiro EP de estúdio,
Corrosivo Implacável, a música Crime e
Castigo, ganhou tratamento visual
profissional para oficializar a estreia da
banda no YouTube. Através de um clipe
com enredo, trama, suspense e dinâmica
bem desenvolta, o vídeo pode ser conferido
em sua totalidade no link abaixo.

https://www.youtube.com/watch?
v=eG7aALRWNRk

Núcleo Brutal: estreia clipe, Crime e
Castigo no YouTube!
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     Divulgando o recém-lançado e
ótimo “Back From The Junkyard”, o
Monstractor, um dos grandes nomes do
cenário Thrash Metal nacional, acaba de
disponibilizar aos seus fãs, em seu canal
oficial no YouTube, a faixa “March To The
Sun”. A canção pode ser ouvida no seguinte
link:

https://youtu.be/xOAXaBS5AEA

O álbum “Back From The Junkyard” se
encontra disponível para audição por parte
dos fãs nas principais plataformas digitais
de música, e pode ser ouvido no link
abaixo.

https://open.spotify.com/album/1V1XaSfvIf7
4ePvg7Iaq7w

     Para acompanhar as novidades do
Mosntractor, fique ligado nas redes sociais
da banda.

Formação:

Christian Klein – Vocal/Baixo
Diego Monsterman – Guitarra
Thomas Abrantes – Guitarra
Demetrios Maia – Bateria

Monstractor: banda disponibiliza a faixa
“March To The Sun” no YouTube!
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   A banda paulista vem se destacando como
uma das grandes forças da renovação desse
estilo tão importante e fundamental a
música pesada.

O vídeo foi liberado exclusivamente no
canal de YouTube do Injúria e você assista,
pelo link abaixo:

https://www.youtube.com/watch?
v=WFp5o2i1xZg

Injúria:

Leonardo Pais – Vocal/Guitarra
Lucas Miquelutti – Baixo
Hernani Cunha – Bateria

Injúria: estreia lyric
vídeo oficial em
YouTube para “Filthy
World”!
    Se encontra disponível no YouTube, o
lyric vídeo oficial da música, Filthy World,
composta e gravada pela banda Injúria, que
atualmente vem trabalhando pesado na
criação de seu novo álbum de estúdio.

Resgatando todos os elementos do clássico
Thrash Metal criado nos anos 80 por
bandas como, Slayer, Kreator, Exodus,
Metallica, Testament e várias outras,
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A DRINK TO
DEATH:

Já os singles anteriores lançados pela

banda podem ser ouvidos no seguinte

link:

https://open.spotify.com/artist/4Cn7lcX3r

rdSxdjtMWYYWy

Para se manter informado a respeito das

novidades que cercam o A Drink to

Death, fique ligado nas redes sociais da

banda.

A Drink To Death:

Filipe Vasconcelos – Vocal

Erick Lucas – Guitarra

Jeff Leite – Guitarra

Guilherme Marcos – Baixo

Aquiles – Bateria

Banda apresenta capa de novo single
que será lançado nas plataformas
digitais!

Se preparando para lançar seu

trabalho de estreia, o A Drink To

Death já havia apresentado sua nova

logo, além do lançamento da faixa,

“Hopeless Delusion”. Agora chegou a

vez de apresentarem aos seus fãs, a

capa do single .

A faixa, que ainda não tem uma data

oficial de lançamento, não só será

disponibilizada em todas as

plataformas digitais de música, como

também será acompanhada de um

vídeo clipe.
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Attanos:
BANDA REVELA O TÍTULO DE SEU

NOVO ÁLBUM DE ESTÚDIO!

O Attanos se encontram e
estúdio trabalhando na pré-
produção de seu novo
trabalho, que irá suceder
Renewal, de 2018. Ainda sem
uma data de lançamento
programada, a banda começa a
dar as primeiras informações a
respeito do mesmo, e acaba de
informar aos seus fãs que o
álbum se chamará “Screaming
Soul”.

Recentemente a banda
disponibilizou um vídeo da
pré-produção das guitarras do
novo álbum.

https://www.facebook.com/
watch/?v=285537689353309

Para se manter informado
sobre as novidades do Attanos,
acompanhe a banda em suas
redes sociais.

Attanos:
Tiago Henrique da Cruz – Vocal

Márcio Pacheco –
Guitarra/Backing Vocal

Michael Rocha – Baixo/ Backing
Vocal

Fernando Arouche – Bateria
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Revengin:
BANDA APRESENTA TEASER OFICIAL DE NOVO
LYRIC VÍDEO,  PARA FAIXA INÉDITA QUE SERÁ

LANÇADA EM NOVO ÁLBUM DE ESTÚDIO!

As primeiras novidades sobre
o novo álbum de estúdio da
banda Revengin, acabam de
ser apresentadas aos fãs e
seguidores das redes sociais
do grupo e também em seu
canal de YouTube.
O disco que será o sucessor do
aclamado, Cymatics, se
encontra em produção em
estúdio europeu e o start nas 

divulgações desse novo
trabalho, é oficialmente
iniciado com a
apresentação do Teaser de
um Lyric Vídeo para a
música inédita, White Lies.
O vídeo oficial será lançado
dia 30 de julho no YouTube
da Revengin.

Revengin:

Bruna Rocha – Vocal
Thiago Contrera –
Guitarra
Pedro Scarpelli – Baixo
Hugo Bhering – Bateria
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