
TREPID ELUCIDATION
“UPCOMING REALITY”
LANÇAMENTO A 24 DE FEVEREIRO PELA MOSHER RECORDS

“TREPID ELUCIDATION ASSINAM COM A MOSHER 
RECORDS E ANUNCIAM DATA DE LANÇAMENTO DE 
ÁLBUM DE ESTREIA”
Os lisboetas Trepid Elucidation irão lançar o seu esmagador álbum de estreia “Upcoming Reality” 
pela Mosher Records, a 24 de fevereiro. Contando com 37 minutos de puro frenesim de death 
metal técnico, a banda demonstra uma inata habilidade instrumental que se conjuga na perfeição 
com a voz gutural de Diogo Santana (também de Analepsy). As influências são claras e vão desde 
Death, Decrepit Birth, Obscura até Beyond Creation, uma fórmula testada com resultados 
assinaláveis: “Upcoming Reality” é massivo em termos de trabalho de cordas e a percussão 
acompanha as exigências com precisão. A arte de capa é mais uma pérola de Pedro “Lordigan” 
Sena, para um álbum gravado e misturado por Tiago Correia e masterizado por Afonso Aguiar. A 
compra do álbum pode ser efetuada no site da editora, onde também se pode fazer uma escuta 
prévia de “Upcoming Reality”.

A BANDA
Os lisboetas Trepid Elucidation são uma banda de death metal técnico fundada em 2012 pelo 
baterista Francisco Marques. Os outros membros que compõem a banda são Diogo Santana (voz, 
guitarra), João Jacinto (guitarra) e Renato Laia (baixo). Depois de alguns anos a tocar em festivais 
de relevo no panorama underground nacional, a banda está finalmente pronta para revelar 
“Upcoming Reality” pela Mosher Records. 

ALINHAMENTO
01 - Unquestionable Death
02 - Upcoming Reality
03 - Beyond Compassion
04 - Diminished Into A Spacetime Interval
05 - Paradigm
06 - Corpse That Breeds

LINKS
Label + Store: http://www.mosherrecords.com
Facebook https://www.facebook.com/TrepidElucidation
Bandcamp: https://trepidelucidation1.bandcamp.com/releases
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaUgdVaIZk0tU67IpJOVcNQ
Instagram: https://www.instagram.com/explore/tags/trepidelucidation/

MEDIA
Fotos em alta-resolução, assim como o logótipo e arte de capa deverão ser descarregados em 
www.mosherrecords.com.

Por favor, enviem as críticas para info@mosherrecords.com.
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