


Este é o nome desse jovem grupo  que em poucos anos de “estrada”, 
já é considerado uma das maiores e mais importantes bandas de toda a história do Heavy Metal Brasileiro.  
Formada em meados de 2014, sua breve, porém intensa história, traz reconhecidas lendas da chamada 
“cena metálica brasileira”, que já passaram pelas mundialmente consagradas bandas, ADRENALINE MOB, 
SHAMAN, ANGRA, PROJECT46, trazendo inclusive em seu line-up, o lendário guitarrista norte americano, 
MIKE ORLANDO.
ShowsShows icônicos, turnês ousadas, clipes emocionantes e participações especiais de lendas do Metal Mundial 
cravam a banda como uma verdadeira jóia do Heavy Metal Brasileiro. 
Dentre seu acervo de grandes marcos estão:
- Recorde nacional de vendas de seus três álbuns e 2 DVDs sendo o último captado em uma extraordinária 
tour com a banda Americana DISTURBED, pela RÚSSIA .
- Turnê de sucesso absoluto, passando pelos quatro cantos do Brasil com mais de 10 datas, trazendo MIKE 
PORTNOY e EDU FALASCHI como convidados especiais.
- Clipe com o ícone da MPB, NE- Clipe com o ícone da MPB, NEY MATOGROSSO, gravado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.
- Clipe, DVD e Live Clipe, com participação de RUSSELL ALLEN (SYMPHONY X).
- Única banda brasileira de Metal brasileira a ter um real capotamento, aos moldes hollywoodianos num 
vídeo clipe.
- Banda com o feito inédito no Metal mundial de colocar dois bateristas num duelo em um Vídeo Clipe, um 
deles, a lenda, MIKE PORTNOY.
-- Única banda brasileira a apresentar um show e gravar um DVD com uma bateria que gira 360°, deixando 
o baterista totalmente de ponta-cabeça, e com o vocalista entrando no palco de tirolesa.
- Primeira banda brasileira a lançar um DVD rodado na RÚSSIA, abrindo para a banda americana 
DISTURBED.  
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- Show e Vídeo Clipe gravados no importante Teatro Porto Seguro, com ilusionismo e mágicas, aos moldes 
“Freak Circus” e ainda com a participação da voz do DREAM THEATER, JAMES LABRIE.

- Única banda brasileira de Metal a lançar uma série de vídeos acústicos por lugares icônicos dos Estados 
Unidos, tais quais, as “Pedras Guia” da Georgia, também da Jack Daniel 's Distillery, dentre outros...
- Banda inventora (junto à marca mundial de Speakers “Edifier”) do sistema de comercialização de música 
DLP (Digital Long Play).
- 3 turnês européias muitas outras pela- 3 turnês européias muitas outras pela América Latina.
- Inúmeras vezes considerada entre as, e os melhores do ano pelos maiores veículos de mídia musical do 
Brasil.
- Uma das poucas bandas a ter sua “Live” de Facebook, elogiada pelo próprio Facebook.
- Solidária. Banda com várias ações sociais a casas como “Casas Hope” de apoio à criança e também ao 
GRAACC, instituição de apoio à criança com câncer.

- Primeira banda brasileira a 
gravar um DVD o PRIMEIRO 
SHOW da banda, num  “CARIOCA 
CLUB” lotado, em SP.
-- Três participações no ROCK IN 
RIO, sendo o primeiro no ROCK 
IN RIO 30 ANOS (2015), 
celebrado por público e crítica, 
com participação de MICHAEL 
KISKE (HELLOWEEN) e de 
MARIMARIA ODETTE (MÃE do 
vocalista, THIAGO BIANCHI e 
quem lançou 
CAETANO VELOSO).
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Com produção da FX Render, do premiado diretor Alex Batista, e da Foggy Filmes e Fusão Studios, dirigido 
e produzido pelos próprios integrantes da banda, Thiago Bianchi e Jr Carelli (assim como todos os vídeos 
do grupo), "First Night Live'' foi lançado em setembro de 2014 durante a Expomusic, famosa feira de música 
do Brasil.

BandaBanda parte em sua primeira turnê pelo Brasil, passando por mais de 15 estados, a bordo de seu próprio 
ônibus, doado por seus grandes patrocinadores e já emenda em mais uma tour, dessa vez de 12 shows pela 
EUROPA. �A gira é um sucesso total e incendeia a banda para compor seu novo disco.
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GLOBO:

JORNAL NACIONAL (Maior jornal televisivo do país).
DESTACA NOTURNALL e QUEEN no ROCK IN RIO:
http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/v/freddie-mercury-no-telao-emociona-plateia-do-rock-in-
rio/4480528/
INUSITADOS DO EVENTO:
http://multishohttp://multishow.globo.com/especiais/rock-in-rio/videos/4479575.htm

SHOW DA NOTURNALL TEM "SEXIES ZOMBIES" FAZENDO "POLE DANCE":
http://multishow.globo.com/especiais/rock-in-rio/materias/metal-brasileiro-do-noturnall-abre-o-segundo-dia-
de-rock-rio-com-direito-pole-dance-zumbi.htm

GLOBO DESTACA NOTURNALL DENTRE OS MELHORES MOMENTOS DO ROCK IN RIO:
http://gshow.globo.com/Musica/Rock-in-Rio/2015/noticia/2015/09/confira-os-melhores-momentos-do-palco
-sunset-no-segundo-dia-de-rock-rio.html
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RECORD (Segundo maior canal televisivo do país):
http://www.tenhomaisdiscosqueamigos.com/2015/09/19/noturnall-faz-a-festa-dos-fas-de-heavy-metal-que-
chegaram-cedo-ao-rock-in-rio/

R7 (Terceiro maior portal de notícias do país):
http://entretenimento.r7.com/blogs/andre-barcinski/metal-salvou-o-rock-in-rio-dos-selfies-20150920/

FOLHA (Maior jornal do país):
FOLHFOLHA DESTACA QUE PRESENTES NO ROCK IN RIO NÃO ESTAVAM LÁ SÓ PELO METALLICA, MAS 
TAMBÉM PELA NOTURNALL, ALÉM DE DESTACAR A PARTICIPAÇÃO CANTORA MARIA ODETE, MÃE 
DO VOCALISTA 
“...MICHAEL KISKE CANTOU FORTE, O AZAR DELE FOI SER OFUSCADO POR MARIA ODETE.”
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/09/1683983-vocalista-de-banda-de-metal-chama-mae-no-palc
o-do-rock-in-rio.shtml

NOTURNALL SURPREENDE E FAZ SHOW COM ZOMBI-GATAS E MICHAEL KISKE 
http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/09/19/rock-in-rio-noturnall-faz-show-com-michael-kiske-e-http://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2015/09/19/rock-in-rio-noturnall-faz-show-com-michael-kiske-e-g
atas-de-biquini.htm

MULTISHOW (Maior canal de música do país):
NOTURNALL É ELEITA a 5a BANDA QUE MAIS SE 
DESTACOU EM TODO O 1o FINAL DE SEMANA DE ROCK IN RIO DENTRE TODAS as 
APRESENTAÇÕES, INCLUSIVE as INTERNACIONAIS:
http://multishohttp://multishow.globo.com/especiais/rock-in-rio/materias/top-10-os-momentos-mais-marcantes-do-primeiro
-fim-de-semana-do-rock-rio-2015.htm

MULTISHOW DESTACA SHOW COM ZUMBIS POLE DANCERS DA NOTURNALL COMO UM DOS MAIS 
INUSITADOS DO EVENTO:
http://multishow.globo.com/especiais/rock-in-rio/videos/4479575.htm

NOTURNALL INFLAMA PLATÉIA DO ROCK IN RIO COM SEU HIT "FIGHT THE SYSTEM
http://multishow.globo.com/especiais/rock-in-rio/videos/4479558.htm

SHOW DSHOW DA NOTURNALL TEM SEXY ZUMBIS FAZENDO POLE DANCE:
http://multishow.globo.com/especiais/rock-in-rio/materias/metal-brasileiro-do-noturnall-abre-o-segundo-dia-
de-rock-rio-com-direito-pole-dance-zumbi.htm

ROLLING STONE (Maior revista de música do mundo):
http://rollingstone.uol.com.br/noticia/rock-rio-2015-reforcado-por-ex-helloween-noturnall-faz-show-irreveren
te-na-abertura-do-dia-do-metal/#imagem0

ESTADÃO (Segundo maior jornal do país):
ESESTADÃO DESTACA NOTURNALL DENTRE OS MELHORES MOMENTOS DO 1o FINAL DE SEMANA do 
FESTIVAL:
http://tv.estadao.com.br/cultura,noturnall-no-rock-in-rio-veja-os-melhores-momentos,487198

WHIPLASH (Maior portal denNotícias de música do país):

WHIPLASH DIZ QUE FOI A MELHOR PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM 30 ANOS DE EVENTO:
http://whiplash.net/materias/shows/230770-angra.html
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O primeiro, seria com o guitarrista MIKE ORLANDO, que ao excursionar pelos EUA, com sua banda 
ADRENALINE MOB, teria se envolvido num terrível acidente envolvendo o Tour Bus que os transportavam 
e que ceifaria a vida de dois integrantes da “família” AMOB, sendo o baixista da banda e sua empresária, 
além de deixar a todos gravemente feridos.�Por tanto MIKE teria que se ausentar da banda por tempo 
indeterminado.E no Brasil, onde as coisas ainda ficariam mais difíceis para NOTURNALL...

Isso pois Thiago seria diagnosticado com uma pancreatite aguda, levando os médicos a o desenganarem a 
apenas uma semana de vida!
ParaPara qualquer banda, dois baques grandes como esses, poderiam levar a banda a dar um tempo, ou até 
mesmo a acabar, mas não para a NOTURNALL, onde na verdade o efeito seria até batido de maneira 
OPOSTA!
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E o modo como o 
produto seria 
introduzido ao 
mercado, ainda trazia 
requintes de 
pioneirismo...

Achando que seria o último disco, num processo totalmente inusitado, eles passariam a compor no 
hospital, dentre um procedimento e outro, as músicas que viriam a integrar o “9”, processo esse que os 
deixaria muito próximos dos médicos justificando inclusive o primeiro videoclipe do disco. Isso pois a 
história contada no primeiro single da banda, “Hearts As One”, seria da enfermeira que atendeu Thiago, 
Camila e de seu filho Bruno, que de tão emocionante resolveram que ela fosse contada em um vídeo clipe 
da banda. 
Bruno, que com 6 anos de idade, fôra desenganado à apenas alguns meses de vida e toda sua trajetória Bruno, que com 6 anos de idade, fôra desenganado à apenas alguns meses de vida e toda sua trajetória 
até o emocionante final, .
O vídeo ainda se transformaria numa ação totalmente inédita na história, onde toda a renda gerada tanto 
por música, bem como vídeo, seria revertida ao GRAACC (Instituição de apoio à Criança com Câncer).
O vídeo foi um sucesso e a ação só traria ainda mais motivação à banda não só de voltar à ativa, mas de 
ajudar ainda mais quem precisa.

Era o grande retorno da banda.
E na qualidade de Banda “Case de Mercado”, a NOTURNALE na qualidade de Banda “Case de Mercado”, a NOTURNALL inovaria novamente...

\

Levando em conta o já condenado mercado de CDs, a NOTURNALL, em parceria com a maior fabricante 
de caixas de som do mundo, a “EDIFIER”, lança o primeiro “DLP” (DIGITAL LONG PLAY) da história da 
indústria da música mundial.
Trata-se de uma capa do tamanho de um LP e que em seu interior existe um PEN DRIVE estilizado num 
formato de “moeda” com as marcas da banda, trazendo todo o conteúdo lançado pela banda até então.
O lançamento do produto consolidaria a banda como uma das mais visionárias da história da cena Metal O lançamento do produto consolidaria a banda como uma das mais visionárias da história da cena Metal 
Brasileira.
Com tremenda aceitação, mais de 5.000 cópias vendidas em apenas 3 meses de vendas.
O formato ainda se torna uma febre, levando outros artistas a distribuírem sua música no mesmo formato.
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Por intermédio de um grupo de FACEBOOK e WHATSAPP contendo mais de 5.000 fãs a NOTURNALL 
lançaria cada “mixagem”de cada música, antes de ser lançada, a esses grupos, colhendo suas observações 
e opiniões, numa espécie de triagem da visão do fã sobre o produto, o que o levaria ser um dos maiores 
sucessos dentre sua base de fãs quando lançado, colocando-o em um nível de aceitação de quase 95%.
De fato mais uma grande sacada da banda.

O disco ainda contaria com mais um ponto “fora da curva” dentre tantos acertos da banda, que seria o clipe 
da música "MYSTERIOUS''.
GravadoGravado no AUTÓDROMO de INTERLAGOS, em meio ao treino para o Grand Prix da STOCK CAR, fato 
esse nunca antes feito na história do autódromo, traz a história de dois pilotos melhores amigos, que tem 
que se enfrentar na pista e o feito mais impressionante é que a banda ainda conseguiu com que os carros 
fossem estilizados com o logo da banda. 

O Vídeo ainda traz a participação 
mais que especial dos Campeões 
Mundiais de Stock Car, Cacá 
Bueno e Rubens Barrichello!  
 

Era hora de mudar o line-up e a banda receberia a chegada 
de seus novos integrantes:
O genial baterista HENRIQUE PUCCI, considerado a grande 
revelação do "Metalcore" Brasileiro por sua brilhante 
passagem na banda Project46, 
e o guitarrista convidado a integrar o posto temporariamente, e o guitarrista convidado a integrar o posto temporariamente, 
Brunno Henrique, enquanto a banda esperaria pela volta de 
MIKE ORLANDO.

AA fim de apresentar a banda ao maior estilo “NOTURNALL” 
de inovação, a banda se concentra no Estúdio da Banda, 
FUSÃO VM&T e com a produção musical de Thiago Bianchi 
e a visual de Juninho Carelli, com sua FOGGY FILMES, a 
NOTURNALL faz a apresentação de seus novos integrantes 
por intermédio de uma LIVE de FACEBOOK, tocando alguns 
sons da banda e interagindo com o público.

O alto nível de qualidade de Som e Imagem, chamaram a atenção do próprio FACEBOOK, que lhes 
escreveu parabenizando a banda por seu trabalho de ponta.
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Noturnall ainda anuncia nova participação no ROCK IN RIO!!
A banda passa pelo inédito palco “SONY FILTR SUPERNOVA 
STAGE”, dedicado às chamadas “Novas Caras” do Rock Brasileiro, 
fazendo jus à honraria com um belíssimo novo show e surpresas 
inéditas.

EE ainda no próprio ROCK IN RIO, a banda não desaponta e faz o 
que faz de melhor, história.

A começar por seu novo single, da música intitulada “Scream! For! 
Me!”, que traz tantos destaques, que fica difícil enumerar. Dentre 
eles: Participação de Mike Portnoy (Ex-Dream Theater / Winery 
Dogs) para um duelo inédito na música, junto ao baterista da 
banda, Henrique Pucci.
AA cena de um capotamento de um Opala “Tunado” real, executada 
por uma das lendas da “dubleragem” nacional, o AGNALDO 
DUBLÊ”, que promove uma cena aos maiores requintes de 
"Superprodução", fazendo o inédito na história dos vídeos musicais 
brasileiros, um “Fly Spin”, manobra essa só vista em grandes 

vídeos musicais brasileiros, um “Fly Spin”, manobra essa só vista em grandes produções de Hollywood!
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Novamente a banda surpreende e anuncia a incrível tour passando por todos os 4 cantos do Brasil, batizada 
com o nome de “REDEMPTION TOUR”.

Sendo mais de 10 shows pelo país, trazendo ainda, nada mais, nada menos que a lenda da bateria mundial, 
MIKE PORTNOY (Ex-Dream Theater) para tocar não só com a banda, mas também gravar um DVD da turnê.
A gira ainda conta com a participação mega especial do icônico vocalista EDU FALASCHI (Ex-Angra), para 
cantar não só clássicos de sua carreira, mas também protagonizar um emocionante tributo a Andre Matos, 
cantando ao lado de Thiago Bianchi.
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Em 2020 a banda anuncia uma extensa turnê pela Europa e América do Sul, sendo a maioria das datas em 
companhia do supergrupo americano SONS OF APOLLO, por convite do próprio MIKE PORTNOY, além de 
algumas datas junto com a banda finlandesa SONATA ARCTICA. A turnê começa eletrizante com shows 
memoráveis na Noruega e Suécia, porém é interrompida precocemente quando o mundo dos eventos ao vivo 
é paralizado devido à pandemia de Covid-19. Essa turnê ainda está prevista para ser continuada entre 2022 
e 2023.

Em junho de 2020, a banda faz o lançamento pelo 
YouTube e plataformas de streaming do seu DVD 
e álbum ao vivo “Made in Russia”.
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Após dois anos afastada dos palcos, mas focada em finalizar as composições para o novo álbum, a banda 
inicia o ano com um show nostálgico no SESC 24 de Maio em São Paulo, apresentando vários clássicos do 
seu primeiro disco.

NOTURNALL lançará em 2022 seu novo disco, intitulado  “COSMIC REDEMPTION”, que traz a banda em 
sua melhor forma e ainda grandes participações especiais,  

tais quais, o guitarrista MARTY 
FRIEDMAN e o baixista DAVID 
ELLEFSON (ambos ex-integrantes 
de uma das maiores bandas de 
Heavy Metal do mundo, 
MEGADETH), 

o guitarrista MICHAEo guitarrista MICHAEL ROMEO 
(SYMPHONY X), o baterista MIKE 
PORTNOY (ex-DREAM THEATER, THE 
WINERY DOGS, SONS OF APOLLO),  que 
inclusive já gravou um clipe e excursionou 
com a NOTURNALL e, finalmente, a mais 
surpreendente de todas: o ícone da MPB, 
NENEY MATOGROSSO. 
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A banda tem uma agenda extremamente agitada para 2022, a qual já contou com uma turnê 
latino-americana de 10 shows ao lado da banda brasileira SHAMAN, passando por todas as regiões do 
Brasil. Essa turnê fez parte de uma iniciativa da NOTURNALL junto com seu empresário, Maurício Tarrago, 
com a intenção de unir as bandas representativas do Heavy Metal brasileiro. Nascia assim a ALIANÇA 
METAL BRASIL.

No meio da tour, a banda foi convidada pelo Estúdio Showlivre para ser a pioneira a se apresentar online 
em seu novo formato pay-per-view, através da plataforma Showlivre PLAY, em uma combinação de show e 
entrevista. O apresentador introduziu a banda com as seguintes palavras: “Temos o prazer de receber no 
Showlivre PLAY uma das maiores bandas do mundo. Com vocês: Noturnall”. O evento foi transmitido ao 
vivo, com pagantes no mundo inteiro assistindo e interagindo com o programa.

Para o segundo semestre está programada uma nova 
turnê latino-americana e europeia em mais de 20 países 
com os americanos do SONS OF APOLLO, até 
finalmente coroar o ano com mais uma participação (sua 
terceira), no ROCK IN RIO. Também se encontra em 
negociações para sua participação em dois grandes 
festivais que acontecerão em dezembro, além de uma 
tour pelo Japão.tour pelo Japão. Assim, em um ano a banda fará mais 
de 70 shows para um público total estimado em mais de 
300 mil de pessoas. 
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Entre abril e maio de 2022 a NOTURNALL teve uma agenda cheia que, além de shows, contou com 
lançamentos e notícias bombásticas uma atrás da outra, mantendo a banda sempre em evidência na mídia. 

OO primeiro deles foi sua nova música de trabalho “Reset the Game”, a qual também deu nome à turnê do 
primeiro semestre, “Reset the Game Tour”. “RESET THE GAME” foi lançada exclusivamente no YouTube 
com um vídeo em formato de “making of”, contendo imagens da gravação, de shows e de bastidores do dia 
a dia da banda e turnês. O vídeo atingiu 150 mil visualizações em menos de um mês e rendeu destaques na 
mídia especializada e entre o público de heavy metal do Brasil e do mundo, destacando o desempenho de 
todos os integrantes em uma música extremamente veloz e técnica, além de elogios para uma letra com 
críticascríticas sociais diretas que colocam o dedo na ferida, ousada e fora dos padrões para o estilo musical. Nas 
palavras do site Wikimetal, “traz uma letra forte, com uma crítica brutal – nas palavras e na sonoridade – ao 
sistema que rege as vidas na sociedade,  (...) ainda longe de abraçar mudanças capazes de levar a 
humanidade a algo superior.”



Logo em seguida, a banda 
anuncia que participaria de 
um programa de TV aberta 
em rede nacional para lançar 
seu mais novo clipe, o qual 
conta com uma participação 
especial mais do que ilustre. 
“O“O TEMPO NÃO PÁRA”, hino 
do Rock brasileiro, composto 
pelo lendário roqueiro 
Brasileiro falecido, CAZUZA, 
foi gravada com a 
participação da lenda NEY 
MATOGROSSO e foi filmado 
no famoso “MUSEU DO no famoso “MUSEU DO 
AMANHÃ”, do Rio de Janeiro, 
além das partes de 

Desta forma, a banda foi três vezes no mesmo mês um dos assuntos mais comentados no Brasil, ao lançar 
seu clipe em parceria com NEY MATOGROSSO, ao participar com o mesmo do programa “The Noite” no 
SBT, apresentado por Danilo Gentili.

MIKE ORLANDO, no MARCO ZERO de NY. A direção é de Alex Batista, que trabalha com os grandes 
nomes do Pop Brasileiro Luan Santana, Lucas Lucco, dentre outros. O clipe foi lançado no SBT, no “Talk 
Show” com a maior audiência do Brasil e uma das maiores do mundo: 

o programa “The Noite” apresentado por Danilo Gentili. Além de toda a audiência do programa ao vivo, os 
vídeos da entrevista e do clipe no YouTube somaram mais de 500 mil visualizações em menos de um mês. 
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E também ao gravar seu novo DVD na belíssima Ópera de Arame em Curitiba com um mega espetáculo 
super produzido como nunca visto antes na história da música brasileira, introduzindo pela primeira vez na 
América do Sul uma bateria que gira 360°, deixando o baterista Henrique Pucci totalmente de 
ponta-cabeça, além da entrada no palco do vocalista Thiago Bianchi via tirolesa, shows de lasers, CO² e 
muitos outros recursos audiovisuais de tirar o fôlego. 

Ainda neste período a banda ainda gravaria mais um clipe inovador: o vídeo para a música “TAinda neste período a banda ainda gravaria mais um clipe inovador: o vídeo para a música “TRY 
HARDER”, filmado na controversa e internacionalmente famosa, FAVELA DA ROCINHA, no mesmo local 
onde filmaram “VELOZES E FURIOSOS (OPERAÇÃO RIO)”, “HULK” e “CIDADE DE DEUS”.
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Ainda neste período a banda ainda gravaria mais um clipe inovador: o vídeo para a música 
“TRY HARDER”, filmado na controversa e internacionalmente famosa, FAVELA DA ROCINHA, no mesmo 
local onde filmaram “VELOZES E FURIOSOS (OPERAÇÃO RIO)”, “HULK” e “CIDADE DE DEUS”.

A grande tradição da banda em seu apreço por vídeos de qualidade chama cada vez mais a atenção da 
grande mídia, com os maiores canais de TV nacionais dedicados à música anunciando a inclusão dos 
clipes da NOTURNALL em suas programações regulares.

Uma banda vibrante, com apetite de ganhar o mundo e espalhar cada vez mais longe sua arte e sua Uma banda vibrante, com apetite de ganhar o mundo e espalhar cada vez mais longe sua arte e sua 
história e se você está lendo essas linhas, com certeza já faz parte dela…
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