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(BEM) NA MINHA MÃO UM LUGAR ENCANTADO MEIA PALAVRAA IDADE DO CÉU

O MAIS RECENTE DISCO DE SUSANA FÉLIX - O FILME NOTICIA TIMEOUT

AO VIVOCOM JORGE DREXLER

FLUTUO

No palco flutuo e sou a dona da razão. 
Balanço é o que o palco me dá e eu não 
contesto. 

Nele nunca poderei ter mais olhos que barriga. 
É um lugar encantado sempre que meia palavra 
basta para que as canções cresçam e ganhem 
outra dimensão na soma de quem as sabe de 
cor. 

Só neste lugar tudo faz sentido.

SUSANA FÉLIX

Em 1999 o país aprendia a cantar que ‘o tempo era um bandido clandestino’ e ‘tinha mais olhos que barriga’. A culpada 
desse coro, entoado de norte a sul, foi uma menina de cabelo curto, com apenas 23 anos. “Um Pouco Mais”, título do seu 
álbum de estreia, marcava o primeiro capítulo de uma nova carreira discográ�ca. Susana Félix conquistava assim o seu 
lugar no ouvido dos portugueses.

Em 2014, Susana Félix comemora 15 anos de canções com a apresentação de um novo espetáculo cujo alinhamento 
será feito de temas obrigatórios; “Mais Olhos (que barriga)”, “Um Lugar Encantado”, “Flutuo”, “(Bem) Na Minha Mão”, 
“Amanhecer (Sempre Mais uma Vez), “Meia Palavra” ou “A Idade do Céu” são apenas alguns exemplos dos ingredientes 
deste concerto ; canções emblemáticas da música pop portuguesa e que ao longo dos anos têm entupido as playlists 
das rádios e sido escolhidos para bandas sonoras de séries televisivas.

Para teatros, Susana Félix apresentar-se-á com “FORA DE FORMATO”, acompanhada por um trio, em versão intimista.

2014, o regresso de Susana Félix aos palcos, com dois concertos repletos de melodias que fazem parte das memórias 
afetivas de tantos portugueses.

http://www.youtube.com/watch?v=xA0lAbkC2eM
http://www.youtube.com/watch?v=y8FAhO3WpIY
http://www.youtube.com/watch?v=xXX1A0YtLK4
http://www.youtube.com/watch?v=hiNgHaKx5rQ
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http://www.youtube.com/watch?v=XypJV5gjkJY
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http://www.radardossons.com/promos/docs/SF_BIO_2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=OW8qnakyHbE
http://www.radardossons.com/promos/docs/SF_TIMEOUT.pdf
http://www.facebook.com/pages/Susana-Felix/207127682002

