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Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3º dia, 16 de julho [texto
+ fotogalerias]
23 mil pessoas na chuvosa despedida do Marés Vivas 2011. Mika foi a figura da
noite. Leia a reportagem e veja as fotos.

Activité récente

A grande figura da última etapa do Marés Vivas foi a chuva miudinha que se entranhou nos ossos de todos os
presentes. Começou a meio do primeiro concerto e foi-se esticando até ao início da atuação de Mika, o
último a entrar em palco. Porém, quando a chuva terminou veio um vento cortante, o que acabou por não
dar descanso aos 23 mil resistentes que ali estiveram. E a maioria ficou mesmo até ao fim.

Connexion

Connectez-vous à Facebook afin de voir
ce que font vos amis.

David Carreira grava com Snoop Dogg
14 137 personnes le recommandent.

No meio disso tudo, foram anunciados os planos para o próximo ano, que trazem novidades. Primeiro, que o
festival terá quatro dias em vez dos habituais três. Depois, que se irá apostar num nome de primeiro plano
para cabeça de cartaz. Por fim, as datas serão as de 19, 20 e 21 de julho, ficando para depois a decisão
sobre o quarto dia.

António Zambujo: digressão pelos Estados
Unidos passa pelo Carnegie Hall
1 044 personnes le recommandent.

No que diz respeito a concertos, Mika foi quem levou a melhor. Teve energia e um bom alinhamento de
temas, não deixando esmorecer a multidão que estava à sua frente. Lá no meio, estava uma pequena legião
de fãs que o esperava desde antes de os portões abrirem, com roupa a condizer com a ocasião.

Deixem o Pimba em Paz: Manuela Azevedo
explica conceito do espetáculo
155 personnes le recommandent.

Foi uma pequena ode ao período de Maria Antonieta, em modo pós-Sofia Coppola. O palco estava repleto de
falsos quadros antigos e um verdadeiro candelabro de cristais, com os trajes da banda a citar esse período. O
ambiente era, assim, o de um salão aristocrático em dia de festa, com Mika como anfitrião.
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A actuação começou com "Relax, Take it Easy", o que põe a fasquia alta, seguindo-se "Big Girl (You Are
Beautiful)" e "Stuck in The Middle". Ao quarto tema, "Dr. John", fica-se a perceber que, ao contrário do que
se possa pensar à partida, Mika não é o artista que mais corre, grita e salta em palco. Sim, é verdade que se
mexe bastante, mas é daqueles artistas que sabem fazer muito com pouco. O falsete nas alturas ajuda.
Outra forma de conquistar o público é falar português e isso Mika fez com distinção. Usou frases completas e
improvisou, o que já implica mais estudo do que os "obrigado" aprendidos no trajeto entre camarins e palco.
O resto da conquista foi feito com aqueles temas que estão nas preferências das tabelas de vendas, como
"We Are Golden", "Grace Kelly" e "Love Me", este último transformado numa encenação em que o cantor
degolou todos os membros da banda e suicidou-se no fim, para depois todos ressuscitarem numa pista de
dança imaginária.
Os inquilinos anteriores do palco foram os Cranberries, mas num concerto bastante mais desigual. Embora
possam ter a desculpa de a chuva estar contra si, a verdade é que lhes faltou equilíbrio na totalidade da
actuação. As atenções lá estiveram focadas em Dolores O'Riordan, cuja voz não se parece ter ressentido com
a paragem de alguns anos. É uma vocalista discretamente expressiva, com muita linguagem gestual pelo
meio das canções e o habitual hábito de andar pelo palco de braços abertos. Tudo na mesma, portanto.
Os momentos altos foram, como não podia deixar de ser, com os temas mais conhecidos: "Linger" e "Ode to
My Family" apareceram no início do concerto, "Just My Imagination" deu direito a ramos de flores, "Salvation"
foi interpretado com penas de índio, e grande parte do trabalho de "Zombie" foi feito pelo público.
"Promises" e "Dreams" apareceram juntos no encore e garantiram que o concerto acabava no ponto máximo.
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Últimas actualizações

Daft Punk
18/Sep/2013, 16:17

Justin Timberlake
16/Sep/2013, 16:50

Beyoncé
16/Sep/2013, 12:50

Quanto aos Tindersticks, não queriam acreditar no dia que lhes tinha calhado em sorte. Stuart Staples ainda
ironizou: "Vá a Portugal, a terra do sol", disse ele em tom de cliente enganado pela agência de viagens. O
senhor tinha razão, o clima não condizia com o fato branco de linho que vestia. Se o plano era colonizar
aquele palco, a expectativa foi totalmente gorada.

Michael Bublé
16/Sep/2013, 11:37

O resultado disso foi uma actuação mais em luta contra o meio ambiente do que a conquistá-lo. Os
Tindersticks já foram capazes de pôr homens feitos a chorar à frente de muita gente, mas estes não eram o
recinto nem o clima certos para conseguir isso. Noutra abordagem, ainda tentaram uns temas da fase mais
mariachi, mas nem assim as coisas avançaram. Acabou tudo a sonhar com outras paragens, que é para isso
que serve "The Other Side of the World".

Arcade Fire
16/Sep/2013, 11:08

Melhor saiu-se Aurea, que abriu o palco principal às 20h30. Começou a actuação com meio recinto e acabou
com ele quase cheio, tendo quase toda a gente a participar nos temas mais conhecidos. A ajudar a cantora
estiveram os oito elementos que compõem a banda.
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Noiserv mostra segundo Single

Como cenário, Aurea teve vários candeeiros espalhados pelo palco e uma carpete vermelha, como se de um
clube privado se tratasse. Banda e cantora vestiam-se de preto, sendo que os homens usavam fato (chama-se
a isso brincar ao cinema negro). Outro detalhe: saxofonista e trompetista tinham coreografias discretas,
algumas delas imitadas pelo público.
O início foi impetuoso, com "The Main Things About Me" e "Waiting, Waiting (For Me)", para a seguir entrar
"Tower of Strength". O quarto tema assentou como uma luva ao anterior: "Busy (For Me)", o primeiro single,
prontamente cantado por muita gente. O tema seguinte foi uma versão de "Kiss", o clássico de Prince,
começado em modo lânguido e acabado em rotação elevada. Houve lugar para mais uma versão, que foi
"Don't Ya Say It", de Bryan Adams. Muito aplaudido foi "No No No No, (I Don't To Fall In Love With You Baby)",
que deu direito a bastantes trocas de correspondência com o público. O final foi feito com a repetição de
"Busy (For Me), já com o piso escorregadio e os pés descalços de Aurea a patinar.
Texto: Sérgio Gomes da Costa
Fotos: Cristina Pinto Pinto
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Marés Vivas 2011
por: MikeRose | siga este autor | enviar mensagem privada

rockzone ( Comentar

Domingo, 17 de Julho de 2011 às 14:41, 2 pontos

Muito bem, pela primeira vez, penso eu, concordo a 100% com o artigo da Blitz, não lhe acrescentaria mais
nada. Uma nota só para enaltecer (ainda mais) a actuação do Mika; eu que gosto dele desde a primeira vez
que ouvi a Grace Kelly em 2007, mas "infelizmente" apenas ontem foi a 1ª vez que o vi e adorei. Obrigado à
meteorologia que de facto acordou um belo pacto com o Mika, mesmo a apesar de muito pouco ter chovido já
durante o Cranberries.
Responder

)

Ver Arquivo

46 Comentários
ordenar por:

)

skater8 , in Beyoncé leva Rock in Rio Brasil à
histeria [texto + fotogaleria + alinhamento]

Marés Vivas 2012 terá cartaz mais forte e quatro dias de
concertos, promete organização
Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3º dia, 16
julho [texto + fotogalerias]
Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3º dia, 16
julho [texto + fotogalerias]
Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 2º dia, 15
julho [texto + fotogalerias]
Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 1º dia, 14
julho [texto + fotogalerias]

>

fernanog ( 2

Re: Beyonc? leva Rock in Rio Brasil ? (1
pts)
histeria [te

Artigos relacionados

>

For in truth, it's the beginning
of nothing

skater8 , in David Carreira grava com Snoop Dogg

tags: Marés Vivas 2011, Mika, Aurea

>

)

Re: David Carreira grava com Snoop (1
pts)
Dogg

Mika

¤

cartola ( 1

)

The Interzone - Share Our Soul
The Interzone ( Comentar

)

Partilhar

Outros artigos da mesma secção

► Re: Marés Vivas 2011
por MikeRose, 1 ponto

• Daniela Mercury anuncia casamento civil com
namorada: "Será uma atitude simbólica e também
política" ( 1 )

► Re: Marés Vivas 2011
por MaryLou, 1 ponto

• MTV Europe Music Awards: Lady GaGa e Justin
Timberlake são mais nomeados; conheça candidatos a
Best Portuguese Act ( 6 )

► Re: Marés Vivas 2011
por MikeRose, 1 ponto
► Re: Marés Vivas 2011
por MaryLou, 1 ponto

• Daft Punk: veja aqui o vídeo de "Lose Yourself to
Dance", com Pharrell Williams ( Comentar )
• Deixem o Pimba em Paz: Manuela Azevedo explica
conceito do espetáculo ( 2 )

► Re: Marés Vivas 2011
por MikeRose, 1 ponto

• António Zambujo: digressão pelos Estados Unidos
passa pelo Carnegie Hall ( Comentar )
• Warpaint em Lisboa no próximo mês de março ( 3

Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3

)

• Festival Jameson Urban Routes com If Lucy Fell, No
Age e Little Boots, entre outros ( Comentar )

por: Suede | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 14:02, 1 ponto

O concerto de Mika foi muito, muito bom!! Algumas músicas, principalmente as iniciais, estavam algo
esquisitas, parecia que faltava alguma coisa, mas penso que isso se deveu a alguns problemas técnicos que
não lhe permitiram usar toda a maquinaria que estava prevista. Anyway, o concerto correu muito bem, foi
muito divertido e pôs toda a gente a cantar e dançar. O concerto foi aquilo que eu sempre pensei que ele
faria ao vivo (não sou uma grande fã, por isso, nunca o tinha visto em concerto): uma grande festa! :) Ah,
Fernanog, o "Relax" foi cantado a pensar em ti, como prometido. :P :)
Os Cranberries apresentaram-se em versão best of com algumas coisas novas pelo meio. Foi um concerto, em
geral, bem conseguido que nos transportou para outros tempos, para outros momentos da nossa vida, mas a
música ainda soa bem e os temas não parecem datados.
O concerto de Tindersticks foi...estranho. Era a banda que eu mais queria ver, mas o concerto não
correspondeu às expectativas. Os músicos eram bons e competentes, os temas foram bem tocados, mas havia
algo que não se encaixava.
Aurea correu bem. Deram um bom concerto, o pessoal parece ter gostado e conseguiram conquistar o
público.
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Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: 27th | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 14:16, 1 ponto

1º lugar: Um destaquezinho aos Azeitonas não ficava mal... Mais um concertão bem animado dos gajos
(melhor que algumas bandas do palco principal), com claro destaque na Quem és Tu Miuda e na Anda Comigo
Ver Os Aviões. Ainda assim, o público, que mehzinho.
No PP, Aurea até que me surpreendeu. Excelente voz, actuação q.b. e cantou duas vezes o single, não fosse o
pessoal adormeceu no concerto!
Nos Tindersticks, entrou a chuvinha e foi a conjugação de tudo o que não deve ser num concerto. Chuva,
público muito muito calmo, e os Tindersticks a tocarem no seu registo calminho. Sinceramente, não se
enquadou muito no festival que era, foi um concerto que me desiludiu imenso. senão conhecia os gajos, ainda
fiquei com menos vontade de conhecer.
Nos Cranberries, A Dolores surpreendeu-me. A mulher dá um espetaculo bem interessante, e tem uma voz
sensacional. Linger, Just My Imagination e outras que tal, deram um concerto bem consistente, ainda para
mais tendo em conta que o público estava quase morto.
Mika surpreendeu-me. Não sabia bem o que ia lá ver, mas o homem deu um concerto bem interessante. Os
singles levantaram o pessoal, e com o fim da chuva, até que deu para aproveitar.
Um último destaque: É de mim, ou um dos gajos que toca na banda da aurea é igualzinho ao Ted Mosby do
HIMYM?
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Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: zerofuckingchance | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 14:36, 1 ponto

Uma actuação dos Cranberries foi o motivo que me levou a deslocar ao "festival" mais merdoso do norte e a
uma parte de gaia composta por ruas estreitas com inclinações de cerca de 85º e meio.
Mas, mesmo depois de andar perdido por aqui e por ali, de ter estacionado por aí a 10 km e 75 metros do
recinto, de percorrer esse belo percurso a pé, de ter sido revistado e apalpado em todo o lado menos no
tomate esquerdo, valeu a pena.
Não mudou muito desde a ultima vez que por lá parei, continua a haver mais seguranças e polícias do que
num aeroporto americano com alerta vermelho para um ataque terrorista, o recinto continua a não ser
grande espingarda, a organização continua má.
Nada disto importa afinal, quem vai tocar são os Cranberries e uma das minhas paixões platónicas, a senhora
Dolores O' Riordan. Por momentos tive receio que este regresso fosse apenas e só pelo revivalismo da coisa e
os Cranberries estivessem em baixo de forma e se tornem uma daquelas bandas que compra casa em
portugal. Se isto porventura vier a acontecer, não há mal nenhum!! A voz continua lá, como se os anos não
tivessem passado, instrumentalmente continua tudo lá e foi uma hora e 20 de êxitos atrás de êxitos. Este
medo desapareceu mal comecei a correr para o palco e percebi que pouco ou nada mudou, e os Cranberries
continuam em grande.
Sendo um concerto em formato best of, não dá para ouvir muitas músicas mais desconhecidas. A minha pica
para ouvir uma Yeat's Grave, Dafoldi Lament, So Cold In Ireland, The Rebels, Bosnia, War Child ou I'm Still
Remebering rapidamente desvaneceu, mas isso não estragou em nada um concerto competente e
participativo. VIam se mais telemóveis do que braços no ar, mas pronto, isso é normal, acho eu.
De Ode To My Family a Just My Imagination, de Salvation a Free to decide, de I Can't Be You You a Ridiculous
Thoughts, de Zombie a Empty a Dreams a Promises, foi um desfilar de exitos, e mesmo quando a luz de palco
decide ir abaixo mesmo antes de When You're Gone nada disso parece importar, e até deu um toque especial,
com a chuva que ia caindo por ali. Ainda deu para apresentar um par de novas canções, que não soaram nada
mal no alinhamento e abriu o apetite para o disco que vem aí.
Fica um par de notas. Primeira, para além da voz Dolores continua com o seu já característico passo de dança
e energética prestação e, apesar dos seus quase 40 anos, com alguns bons movimentos de anca. Shakira, be
jealous!!
Segundo, em futuros concerto, é levar um belo de um caixote do lixo, é outra qualidade de visão para o
palco.
Só não consegui perceber porque é que toda a gente de repente virou ecologica e queria deitar o seu copo de
cerveja ali no contentorzinho amarelo. Ya, como se eu fosse sair dali!! Nunca foram a um festival? Ou deitam
para o chao como as pessoas normais, ou atiravam ali para o lado, o Douro não é propriamente limpo.
Quanto a Mika, posso dizer que me surpreendeu bastante. Não esperava e gostei mesmo. Tem uma voz do
caraças e ele e os seus músicos deram um concerto divertido e energético, mesmo depois da debandada geral
de povo que se seguiu aos Cranberries.
Responder

Partilhar

► Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por redgi, 1 ponto
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Vasco Palmeirim e Pedro Ribeiro
por: ACDC Freak | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 15:07, 1 ponto

Boa Reportagem mas esqueceram-se da grande atuação do Vasco e do Pedro nos estudios da Rádio Comercial
a cantar o hino dos Marés Vivas
Responder
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► Re: Vasco Palmeirim e Pedro Ribeiro
por MaryLou, 1 ponto

Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: MaryLou | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 15:31, 1 ponto

Ora beeeeeem...de maneiras que já foi tudo dito. Ou quase!
Acho que ficámos todos com a mesma impressão do concerto dos Tindersticks... Mal enquadrados no cartaz,
tiveram azar que além de ligeiramente secante, o concerto ainda contou com chuvinha quanto bastasse, e
isso "matou" qualquer hipótese de sucesso ali. =/
A abécula que os meteu no cartaz com Áurea, Mika e Cranberries devia era levar dois murros. Por momentos
voltei ao SBSR 2008, e ao concerto do Beck! :S
Cranberries achei muito bom! Tiveram uns problemas com luzes e tal, e por alguns momentos mal se ouvia a
voz da Dolores, mas no geral foi um concerto muito bom e completamente adequado a um festival, ou seja,
mais em formato "greatest hits". E presença em palco dela é espectacular! Gostei mesmo!
Áurea também gostei bastante. Já me tinham dito que ela em palco não era nada de jeito, já me tinham dito
que ela era um espectáculo...nem 8 nem 80, mas que ela sabe dar show, sabe, e a banda que a acompanha
ajuda em muito à festa! E as Patrícias no coro? Fantásticas, como sempre! :)
O Mika...foi muito bom como de costume!
Para ser sincera estava com medo que pudesse ser cancelado, mas felizmente a chuva parou e correu tudo
bem! Aliás, MUUUUUITO bem!
Mais um concertaço, que possivelmente terá calado muita gente. Percebem agora porque é que ele é cabeça
de cartaz ou é preciso fazer algum desenho? :P
E melhor que o concerto, só o concerto com boa companhia! :) Apesar de tudo, conseguimos juntar sempre
um grupinho muito bom!
E às meninas gregas nos ofereceram o lugar delas na primeira fila depois dos Cranberries, obrigada! :P
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Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: MaryLou | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 17:23, 1 ponto

Cristina, grandes fotos! :) Obrigada! (afinal não foi difícil "encontrar" o Mika no palco! :P)
Aquela galeria do "ambiente" vai fazer as delícias do clube de fãs do Mika! Tenho que lhes mostrar! hahah
Responder

Partilhar

Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: MaryLou | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 17:47, 1 ponto

Só um reparo, é "Love Today" e não "Love Me". :)
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Partilhar

Cada vez pior!
por: aesopjoao | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 18:15, 1 ponto

O marés vivas tem a cada ano que passa um cartaz cada vez pior! Espero que para o ano arrajem algo em
condiçoes!
Responder

Partilhar

► Re: Cada vez pior!
por tiaguito_mtv, 1 ponto

Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: _Silvia_ | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 22:09, 1 ponto

Em primeiro lugar, que loucura de fotos Cristina!! Adorei!
E obrigada pela simpatia antes do concerto :-)
Pois bem, com pouco a acrescentar ao que já li por aqui e partilhando com tudo o que a Marylou escreveu,
posso referir ainda a iniciativa que tinhamos preparada e que, como eu a partir de certa altura já esperava
que acontecesse, não resultou. Foi pena, pois foi, mas outras oportunidades virão.
Gosto muito do Festival Marés Vivas pela harmonia do espaço, pelo ambiente, pelos cartazes que tem vindo a
apresentar e pelos preços. O ponto fraco, na minha opinião, continua a ser a organização, que apesar de
tudo, está bem melhor do que há dois anos, quando fui pela primeira vez ao Festival.
O Mika ... foi o Mika :-)
Não foi o melhor concerto dele a que já assisti, nem sinto que tenha sido um concerto marcante em algum
aspecto. Mas sabe sempre bem, enquanto assistimos e depois de terminar. E isso é difícil não sentir, tal é a
injecção de cor, alegria e simpatia administrada ao público durante o espectáculo.
A Happy Ending continua a provocar o mesmo estado de comoção, e a Grace Kelly o extâse e a euforia.
Sempre assim foi e creio que sempre assim será.
Para terminar acho que só preciso referir a prestação de outros artistas da noite, que não constavam no
cartaz mas acabaram por brilhar quase na mesma proporção : a Rádio Comercial, e em particlar Vasco
Palmeirim, autor do badalado Hino do Marés Vivas TMN'11. Foi a loucura!
Responder

Partilhar

► Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por Estranho, 1 ponto
► Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por _Silvia_, 1 ponto
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► Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por Estranho, 1 ponto
► Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por _Silvia_, 1 ponto

► Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por _Silvia_, 1 ponto

Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: Estranho | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 22:41, 1 ponto

Ainda estou ligado ás máquinas.
Fui só por Cranberries e já posso morrer. Que brutalidade de concerto. Grande Dolores. Nao percebo como é
que Mika toca a seguir a Cranberries, mas tudo bem. Talvez pela aparencia do espéctuculo e pelo facto de
haver mais pormenores e preocupacoes a niveis estéticos. :roll:
Mal entrei no recinto, fui ver parte do concerto dos Azeitonas. Nunca tinha visto e até foi aceitável. Depois
estive nas bancas, ainda comprei um casaco e umas pulseiras. hehe Parabens á organizacao pela escolha das
bancas. Entrei em todas e por mim vinha para casa com sacos e sacos de compras, a verdade é essa.
Entretanto, era hora de Aurea e lá fui eu ver a revelacao portuguesa do ano passado. Adorei, identifico-me
bastante com o tipo de musica dela, e o concerto dela foi bastante bom. Entretanto fui comer e só vi um
bocado de Tindersticks. Normal. Quando se está a minutos de se ver umas das bandas favoritas, acho que
tudo é sacrificio/mais do mesmo/nada de especial, e Tindersticks foi-me um bocado isso. Cranberries como
disse foi mágico, nunca tinha tido uma lágrima no cantinho do olho num concerto. Nao sei porque, até porque
já vi bandas da qual prefiro bem mais que Cranberries, mas ela lá apareceu :roll:. A voz da Dolores é doutro
mundo, toca mesmo. Fiquei contente por saber que afinal a banda nao está só numa reuniao estilo Faith No
More e que vem ai novo album. Mika tambem foi engraçado, gostei. Boa presenca em palco.
Depois disso, foi só meter-me num autocarro e esperar até que a estacao abrisse. O resto é quotidiano banal.
Venham mais festivais, mais concertos, aqui estou eu para andar por ai na estrada.
Responder

Partilhar

Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: Needles | siga este autor | enviar mensagem privada
Domingo, 17 de Julho de 2011 às 23:31, 1 ponto

Apesar da chuva chata e frio que se fez sentir valeu a pena.
Valeu a pena apanhar chuva, valeu a pena o vento cortante, valeu a pena a corrida desenfreada para ver os
Cranberries, valeu a pena a bolha gigante que tenho no pé.
Só tenho a dizer quero ter a energia da Dolores quando chegar à idade dela. Senhora, que genica!
Mika foi uma agradável, deliciosa e divertida surpresa. Muita energia, muito sentido de humor e que Voz!
Confesso que não estava à espera. Se voltar a um sítio pertinho de mim, não me farei de rogada a ir.
Já passou um dia e ainda estou exausta. O festival é uma porcaria (tenho a sensação que melhorou
ligeiramente desde o ano passado), mas vale pelos bons nomes que traz e pelo preço
Responder

Partilhar

► Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por tiaguito_mtv, 1 ponto
► Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por Needles, 1 ponto

E o Marcelinho da Lua e a Fernanda Porto?
por: hog | siga este autor | enviar mensagem privada
Segunda, 18 de Julho de 2011 às 13:20, 1 ponto

No palco secundário para fechar a noite musica de qualidade e nem uma referencia?!? Thindersticks com
referencias superficiais, já vi que o Blitz há muito (desde que deixou se ser jornal) meteu a boa musica para
segundo plano. Mika é que é, vende e as revistas vendem e todos vão ao site ver, é o Mika e a Gaga e toda a
gente fica contente.
Responder

Partilhar

► Re: E o Marcelinho da Lua e a Fernanda Porto?
por MaryLou, 1 ponto

Re: Festival Marés Vivas (MV TMN): reportagem do 3
por: _Silvia_ | siga este autor | enviar mensagem privada
Segunda, 18 de Julho de 2011 às 18:20, 1 ponto

Ah! E esqueci-me de referir um aspecto muito importante no meu anterior comentário. Continua a saber
muuuuuuuuito bem, ouvir quem assiste pela primeira vez a um espectáculo do Mika, dizer que o achou
fabuloso e que o concerto dele está entre os melhores que já viu. Isto, quando quem já assistiu a todos os
concertos dele cá, tem a perfeita noção de que o espectáculo deste festival, ainda que muito bom, não valeu
metade do espectáculo no Campo Pequeno ou no Festival Sudoeste TMN'10.
Responder

Partilhar
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