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No final do Marés Vivas, o
festival que levou até ao Cabe-
delo milhares de jovens e não só,
consoante as actuações em pal-
co o vereador responsável pelo
Pelouro da Juventude, Firmino
Pereira, respirava de alívio e de
satisfação.

Alívio porque “chega ao fim
aquela dúvida que existe sempre
do tipo como vai correr, como vai
ser em termos de adesão”; satis-
fação porque o evento “tem um
balanço muito positivo, natural-
mente que estou satisfeito pela
forma como tudo correu”.

O Festival Marés Vivas cum-
priu a sua sexta edição, depois
de um interregno de cinco anos,
“o que também contribuiu para as
dúvidas iniciais, é sempre um ris-
co há muita ansiedade, as pes-
soas colocavam a fasquia muito
alta nós tínhamos que fazer tudo

para corresponder, felizmente
conseguimos”, acrescenta Firmi-
no Pereira.

Falar em pontos altos, não
será o caso “foram superadas as
nossas melhores expectativas,
conseguimos criar boas condi-
ções para receber milhares de
pessoas.” Destaca ainda: “muita
gente veio de fora, visitou o con-
celho, ficou a conhecer muito do
que aqui temos feito, a imagem
do município saiu muito valoriza-
da”, acredita.

Esta foi a primeira vez em
que o festival decorreu durante
três dias “era sempre só o fim-
de-semana percebemos que fun-
cionou bem e será para manter”.
Da mesma forma “enquanto puder
ser, o local será aquele porque é
de facto magnífico”, ficando já a
promessa de no próximo ano
“melhorar o cartaz do festival.”

Não as identifica, mas “haverá
sempre pequenas falhas que vão
sendo corrigidas.” Não esquece
que a comunicação social “no seu
todo deu nota positiva do evento
que teve aliás uma excelente di-
vulgação também responsável
pelo sucesso.”

Todo o evento começa a ser
preparado e pelo resultado não
com tanta antecedência quanto
se possa pensar, “três meses an-
tes”, por uma conjunto de colabo-
radores a que o vereador chama
“pequena mas muito empenhada
estrutura”, que conseguiu levar

o festival a bom porto.
Números do investimento

não revela, mas Firmino Pereira
garante: “a grande adesão justifi-
ca o investimento feito.” Reforça
a tal imagem positiva que todos
ficaram e levaram de Gaia deste
Festival Marés Vivas.

Fenomenal a actuação de Macy Gray...

Peter Murphy a irreverência em palco...

James um dos nomes mais esperados da noite...

Da Weasel...

...milhares assistiram ao Mares Vivas em Gaia...

...um festival de Verão, em Gaia, um sucesso... a repetir para o ano...


