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FIM DO MUNDO

procurei-te em anúncio dos jornais
nos espaços menos convencionais

como podes tu ser tão diferente
se calhar só existes na minha mente

vou no teu mar, bem ao fundo
se for lá ao fim do mundo

afinal não estavas em lugar nenhum
se isto é fome, ainda estou de jejum

é só fechar os olhos para te sentir
mas sinto que o melhor ainda está para vir

vou no teu mar, bem ao fundo
se for lá o fim do mundo

vou nesse céu, num segundo
sigo rumo ao fim do mundo





Os PER7UME são:

Tozé Santos - Vozes e guitarra
José Meireles - Guitarras
Bruno Oliveira - Bateria
Nelson Reis - Baixo
André Areias - Piano e teclados

CD

Letras por  Tozé Santos, Música de Tozé Santos / José Meireles 
Arranjos por  Tozé Santos, José Meireles, Bruno Oliveira, Nelson Reis e André Areias.

Excepto “(canção sem título)”, autoria de Tozé Santos e arranjos de José Meireles

Gravado por Rodolfo Cardoso entre Março e Dezembro de 2014 no Boom Studio e estúdio 7 *

Produzido por PER7UME e co-produzido por Rodolfo Cardoso *
Misturado e masterizado por Rodolfo Cardoso entre Janeiro e Abril de 2014 *

* Excepto “(canção sem título)” gravado por Bruno Silva, assistido por Nuno Feel no DownTown 
studio em Março de 2015.
Produzido por Tozé Santos e José Meireles.

Participação especial de Ricardo Silva - (harmónica) no tema “Porto (à moda do)”
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