Estilo: Heavy/ Dark- Melodic Metal

Listenable Records

Formados em 1992 sob a denominação de Disgorged, os HEAVENWOOD
rapidamente se estabeleceram como uma das mais importantes bandas Portuguesas de
metal juntamente com os Moonspell. Após a edição de duas muito bem sucedidas
demo-tapes, os HEAVENWOOD assinariam pela editora Germânica Massacre
Records e editariam dois álbuns na parte final dos anos 90.
« Diva » (1996) e « Swallow » (1998) venderiam mais de 40 000 cópias a nível
mundial e colocariam os HEAVENWOOD em tour pela Europa com bandas como os
Atrocity,
In
Flames,
Theatre
Of
Tragedy
e
Lake
Of
Tears.
Em 1998, bem no auge da popularidade do seu álbum « Swallow » (o qual contou com
as participações especiais de Kai Hansen dos Gamma Ray e a até então front lady dos
Theatre Of Tragedy, Liv Kristine), os HEAVENWOOD tornar-se-iam a 1ª banda
Portuguesa a actuar no famoso Wacken Open Air Festival. Após mais uma série de
tours com bandas como os Atrocity, Solitude Aeturnus e Savior Machine, a banda
mergulharia num mar de problemas internos e mudanças de line-up que se traduziria
numa consequente paragem até 2008.
No mencionado ano, os HEAVENWOOD regressariam com toda a sua força
dispostos a reclamar o seu legado. O resultado seria ‘ Redemption ‘, o seu 3º longaduração de originais editado pela independente nacional Recital Records.
«Redemption» foi gravado nos USStudios de Braga, Portugal, com mistura e
masterização a cargo de Jens Bogren (Opeth, Soilwork, Amon Amarth) nos Suecos
Fascination Street Studios. Este álbum inclui todos os ingredientes melódicos e
‘catchy’ que sempre foram a marca registada dos HEAVENWOOD, isto adicionado a
uma nova energia e experiência. Gus G. (Ozzy Osbourne, Firewind), Tijs Vanneste
(Oceans Of Sadness) e Jeff Waters (Annihilator), convidados especiais neste registo,
não só sublinham mas acima de tudo realçam todos os atributos musicais dos
HEAVENWOOD dentro do Gothic/Dark-Metal.
Em 2011, os HEAVENWOOD avançam mais uma etapa na sua carreira com a edição
a 14 de Março próximo do seu 4º álbum de originais, “ Abyss Masterpiece “, através
da editora Francesa Listenable Records. Este CD foi misturado e masterizado pelo
produtor
Germânico
Kristian
"Kohle"Kohlmannslehner (CREMATORY, AGATHODAIMON,
BENIGHTED)
nos Kohlekeller Studios na Alemanha."Abyss Masterpiece" foi gravado novamente
nos USStudios, com a edição a ser efectuada no Estúdio 213 do Porto. O artwork foi
concebido pelo conceituado artista Britânico Matthew Vickerstaff da Darkwave Art,
que já trabalhou nas artes de nomes sonantes da cena musical mais pesada como os
CRADLE OF FILTH,
MY DYING BRIDE, entre outros. "Abyss
Masterpiece" conta com a participação da vocalista dos RAM-ZET, Miriam
Renvag (também conhecida como SfinX) no tema "Leonor", juntamente com o
orquestrador sinfónico Russo Dominic G. Joutsen.
“ Abyss Masterpiece “ é um álbum intenso, tanto musicalmente como liricamente,
com arranjos orquestrais épicos e pomposos a cargo de Dominic G. Joutsen, os quais,
fundidos na perfeição com os riffs de guitarra transformam este disco em algo de
simplesmente único, pesado e obscuro…
“ Abyss Masterpiece “, Superbly Heavy Dark Melodic Metal.

Abyss Masterpiece Tracklist
1- 1- The Arcadia Order; 2- Morning Glory Clouds (In Manus Tuas Domine); 3- Goddess
Presiding Over Solitude; 4- Once A Burden; 5- Winter Slave; 6- Leonor; 7- Poem For
Matilde; 8- Fading Sun; 9- September Blood; 10- Sudden Scars; 11- Like Yesterday; 12Her Lament
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Line-Up
Ernesto Guerra (Vocais)
Ricardo Dias (Vocais/ Guitarra-Solo)
Bruno Silva (Guitarra-Ritmo)

Discografia
Diva (1996)
Swallow (1998)
Redemption (2008)
Abyss Masterpiece (2011)

