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01. Devolva-me
02. Mais feliz
03. Inverno
04. Mentiras
05. Esquadros
06. Cariocas
07. Vambora
08. Por isso eu corro demais
09. Maresia
10. Metade
11. Senhas              play
12. Marina              play
13. Naquela estacao
  

 

  

Para mim, este não é certamente um álbum fácil de criticar por dois motivos: primeiro, pela
positiva, porque realmente tem músicas mesmo muito boas; segundo, pela negativa, porque
acho que é um best of que não se justificaria tanto quanto isso... Passo a explicar. A meu ver,
Adriana Calcanhotto é uma artista, compositora e intérprete mesmo muito boa. No entanto,
acho que tem ainda muito pouca obra publicada que justificasse o lançamento de um best of
neste momento. Para quem não tivesse nenhum álbum da cantora, certamente este seria (e
será, porque recomendo a quem não conheça A.C. ainda) um álbum a reter. No entanto, para
quem tenha vindo a acompanhar atentamente a sua carreira, torna-se muito repetitivo o
lançamento de um best of logo no seguimento de um álbum como o "Público" que, de certo
modo, também ele representava um best of. Considerando o álbum por si só, é realmente um
álbum com muito boas canções. No entanto, o "cheiro" que fica no ar é que foi um álbum
editado para se poder tornar uma artista mais popular...  Uma questão de opção da artista ou
da editora, mas quanto a mim, inoportuna.  Saber esperar pela altura certa também é uma
virtude. – Marta Ribeiro
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