
Pedro Abrunhosa no MEO Arena 

Dia 7 de Fevereiro, Pedro Abrunhosa, com os Comité Caviar, deu um concerto no MEO Arena 

com um excelente alinhamento de 25 músicas para um espectáculo de cerca de 3 horas. 

Pedro Abrunhosa está a comemorar 20 anos de carreira com a tournée nacional “INTEIRO”, em 

que faz um apanhado de temas desde o seu primeiro álbum “Viagens” (reeditado em Novembro 

passado) até ao seu trabalho mais recente, “Contramão”. Nesta tournée Pedro Abrunhosa já 

passou pelo palco do Coliseu do Porto a 29, 30 e 31 de Janeiro, com bilhetes esgotados, passa 

agora pelo MEO Arena e de seguida pelo palco do Pavilhão Multiusos de Guimarães a 14 de 

Fevereiro. 

No estrangeiro, deu um concerto a 17 de Janeiro na muito conceituada sala de espectáculos de 

Paris, o Olympia. 

No MEO Arena teve como convidados especiais Mário Barreiros (guitarra) e Edgar Caramelo 

(saxofone), que integraram a formação original dos Bandemónio, tiveram diversas entradas em 

palco ao longo da noite. Convidado também Camané que interpretou com Pedro Abrunhosa 2 

temas já no final do concerto.  

Pedro Abrunhosa, entrou em palco de lanterna na mão, dando início ao concerto. 

  

Passadas 5 músicas, antes de iniciar o tema “Hoje é o teu dia” interage com a sala e convida os 

fotógrafos presentes a subir ao palco, para terem a oportunidade de sentir o público, registar as 

imagens da sala com as suas câmeras, e de estar lado a lado com o cantor e todos os músicos, 

durante este tema. 

   

 

 



Na música seguinte “Pontes Entre Nós” foi a vez de o público subir ao palco para viver esta 

experiência. Aqui Pedro Abrunhosa fez com que o público tanto o que estava em palco, 

alternando com o que estava na plateia e ele cantassem o tema. No final da canção uma fã 

aproveitou o momento para lhe oferecer flores. 

  

  

Antes de iniciar o tema “O Melhor está p’ra vir” Pedro Abrunhosa explicou o que o motivou a 

escrevê-lo. Tudo começou com uma visita a uma instituição que acolhe crianças vítimas de maus 

tratos, que representa muitas outras espalhadas pelo país, em que lhe pediram para fazer uma 

canção, que dedicou a estas crianças e que de alguma forma é o que ele também deseja para o 

país, “O Melhor está p’ra vir”. 

Em “Toma conta de mim” Pedro Abrunhosa, dedicou a canção a um elemento que andou com 

ele sempre na estrada ao longo destes 20 anos e que partiu precocemente em Dezembro 

passado. Homenagem a Jorge Sousa. 

   

 

 

 



A introdução de “Momento” foi o relembrar dos seus tempos de estudante de música. Segundo 

Pedro Abrunhosa, ele teve dos melhores mestres de composição, Álvaro Salazar e Jorge 

Peixinho, em que Jorge Peixinho lhe dá a directriz: “na música, como na vida, não há 

impossíveis. É por isso que não havendo impossíveis, ainda bem que ele me sancionou essa 

maneira de estar”. 

O tema seguinte foi precedido da memória dos atentados ocorridos em França. Pouco tempo 

depois dos mesmos, Pedro Abrunhosa esteve a dar o concerto no Olympia em Paris, em que 

nesse concerto ele reflectiu novamente a sua maneira de ver um Deus. Na letra desta canção, o 

compositor mostra o que é Deus para si. O tema pertence ao seu último disco “Contramão” e a 

música é “A.M.O.R.” 

   

Em “Fazer o que ainda não foi feito” Pedro Abrunhosa sai do palco e interage directamente com 

o público. Foi ter com os seus fãs enquanto cantava o tema. 

  

Já perto do final do espectáculo, Pedro Abrunhosa convida ao palco o grande cantor e seu amigo, 

Camané, para cantar com ele dois temas, sendo “Para os braços da minha mãe” o mais 

emocionante. A sua letra é dedicada às saudades que os emigrantes têm quando estão no 

estrangeiro e o desejo de regressar às origens. 

   



Convidados especiais de Pedro Abrunhosa 

  

(Camané com Pedro Abrunhosa) 

  

        (Pedro Abrunhosa com Mário Barreiros)           (Pedro Abrunhosa com Edgar Caramelo) 

Mais uma vez Pedro Abrunhosa surpreendeu o seu público com um espectáculo de muita 

interacção, e com o seu típico dinamismo. 

O alinhamento dos temas: 

1. Intro 

2. Senhor do Adeus 

3. Pode o Céu ser tão longe 

4. Voámos em contramão 

5. Viagens 

6. Hoje é o teu dia 

7. Pontes entre nós 

8. O melhor está p’ra vir 

9. Não posso + 

10. Acima & Abaixo 

11. Não desistas de mim 

12. Toma conta de mim 

13. Momento 

14. A.M.O.R. 

15. Socorro 

16. É preciso ter calma 

17. Talvez foder 

18. Se eu fosse um dia o teu olhar 

19. Fazer o que ainda não foi feito 

20. Eu não sei quem te perdeu 

21. Para os braços da minha mãe  

22. Ilumina-me  

23. Lua 

24. Mr. JB 

25. Tudo o que eu te dou 
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