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SIC volta a transmitir concertos
Rock in Rio-Lisboa


Os espetáculos de Maroon 5, Mika e D.A.M.A & Gabriel O Pensador vão

poder ser vistos na SIC Mulher, SIC K e SIC Caras, respetivamente, este fim
de semana

Depois do sucesso de mais uma edição de Rock in Rio-Lisboa, que juntou no Parque
da Bela Vista 329 mil pessoas ao longo de cinco dias, a SIC volta a exibir alguns
dos momentos mais marcantes, nos seus canais temáticos.
Nos próximos dias 10 e 12 de junho, o público vai poder reviver (ou assistir pela
primeira vez) os concertos de D.A.M.A & Gabriel O Pensador (10 de junho, SIC
Caras, 22h45), Mika (12 de junho, SIC K, 21h30) e Maroon 5 (12 de junho, SIC
Mulher, 22h15). Durante o mês de junho a SIC irá ainda transmitir outros grandes
espetáculos que passaram pelo Palco Mundo da Cidade do Rock no passado mês de
maio, e que fizeram vibrar milhares de portugueses dentro e fora do recinto.
O concerto de Maroon 5, que poderá ser visto dia 12 na SIC Mulher, foi, para
milhares de pessoas, “mágico”. Este foi o espetáculo que atraiu mais público ao
recinto e ficou marcado por vários temas bem conhecidos de todos, ao som dos
quais é impossível não cantar ou dançar. Exemplo disso são o incendiário “Moves
Like Jagger”, “Sunday Morning”, “This Love”, “Payphone”, entre tantos outros.
No mesmo dia, a SIC K exibe o concerto de Mika, que surpreendeu o público ao
cantar alguns versos de “Meu Fado”, acompanhado pelos guitarristas Jorge
Fernando e Jorge Nunes. Outra das surpresas foi Mariza – a fadista subiu a palco,
às cavalitas do cantor.
Antes destas duas transmissões, a 10 de junho a SIC Caras recorda um dos
momentos que ficará certamente gravado na memória de muitos – o concerto dos
D.A.M.A. Mesmo debaixo de chuva, o público não arredou pé da Bela Vista e ficou
para cantar ao som dos vários os hits da banda, depois do vocalista ter dito que “Se
vocês apanham chuva, nós também apanhamos”.

Sobre o Rock in Rio
O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985 e celebrando 30
anos de vida, é parte relevante da história da música mundial e soma, já, 17 edições pelas quais
passaram mais de 8.5 milhões de pessoas durante 101 dias, para assistir a 1.498 atuações musicais
atuações de artistas como Queen, Elton John, The Rolling Stones, Justin Timberlake, Bruce Springsteen,
Taylor Swift, Katy Perry, Stevie Wonder, Metallica, entre outros.
Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou, não só, o Brasil como, também, Portugal, Espanha
e, em maio de 2015, os Estados Unidos, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos
mais variados públicos.
Muito mais que um evento de música, o Rock in Rio pauta-se, também, por ser um evento responsável e
sustentável tendo assumido o compromisso, em 2001, através do projeto “POR UM MUNDO MELHOR”,
de consciencializar as pessoas para o facto de pequenas atitudes no dia-a-dia serem o caminho para
fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o Rock in Rio recebeu a certificação da norma
ISO 20121 – Eventos Sustentáveis, um reconhecimento do poder realizador da marca que desenvolve
diversas ações com vista à construção de um mundo melhor, como a criação de 173.500 mil empregos
diretos e indiretos no total das 16 edições, os mais de 24 milhões de euros investidos em causas sociais
e ambientais e a construção de um legado positivo para as cidades onde se realiza.
Site oficial do Rock in Rio-Lisboa: www.rockinriolisboa.sapo.pt
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