
No dia 25 de Outubro, o Coliseu dos Recreios em Lisboa recebeu Mickael Carreira em mais um 

concerto, o último da sua Tour de 2014. 

Com sala cheia, cerca de 4000 pessoas vindas de vários pontos do país e do estrangeiro para ver 

o cantor actuar, tanto com temas novos como outros já editados. 

 

Em conferência de imprensa, antes do concerto, respondendo à nossa questão do que esperava 

que fosse aquela noite para os seus fãs: “Espero que passem bons momentos, e que possam 

redescobrir alguns temas antigos com arranjos”.  

 



Mickael, de momento vive no México onde está a ter um grande sucesso. Exemplo disso é o seu 

tema “Yo Puedo Esperar” ser a banda sonora principal da telenovela “Por Siempre mi Amor”, 

um grande êxito da televisão mexicana.  

O mês de Novembro é especial para si, tem um duplo lançamento: o seu primeiro álbum 

totalmente em castelhano e o seu 5º álbum em português com o título: “Sem Olhar para Trás” 

que conta com duetos com os B4, Anselmo Ralph e Enrique Iglesias. 

No concerto tivemos a apresentação de temas novos como “Tudo o Que Tu Quiseres”, assim 

como temas antigos, com novos arranjos. Perto do final, Mickael disse aos seus fãs, que além de 

estar a viver num país longínquo, o seu [grande] público é sempre o português. 

Estivemos com algumas fãs antes do concerto, e vejamos as suas espectativas: 

 

Este grupo oriundo de vários pontos do país, com cerca de 250 margaridas tendo o objectivo de 

fazer uma mancha de flores brancas na zona VIP. Segundo uma pessoa que faz parte do grupo, 

também para dar força às meninas Cátia e Rita do IPO do Porto. 



 

Estas fãs, vieram da zona de Lisboa, Loures (Célia, Nádia e Adélia) e da capital da Roménia, 

Bucareste (Adela e Rebeca) de propósito para este concerto. Chegaram entre as 10h00 e as 

11h00 da manhã para marcar o melhor lugar para assistir ao concerto. 

Rebeca mostrou o seu peluche já autografado por Mickael, e traz-lhe também uma lembrança:  

               



 

Estas fãs vindas de diferentes cidades da Suíça (Diana de Fribourg, Stephanie de Lausanne e 

Melissa de Yverdon) dizem que querem estar nos concertos importantes de Mickael Carreira, e 

não queriam perder o último concerto da Tour de 2014. “Queremos mais uma vez estar com 

ele”, “Queremos estar na primeira fila” motivo que as fez estar à porta do Coliseu pelas 08h30 

da manhã. 

 

As fãs do Entroncamento e Castanheira do Ribatejo, não planearam a bandelete nem o 

cachecol, mas os adornos fazem parte do evento. Esperam um bom concerto.  



 

Da Suíça, mais em concreto de Martigny, Catarina e Patricia, tal como o seu cartaz indica, fizeram 

“2200Km só p’ra te ver”. A nós ainda disseram que estavam ali com a espectativa de o ver brilhar 

em palco. 
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