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mesmo tipo de música que fiz nos discos observa, o novo álbum se relaciona mais

CD do poeta Makely Ka
traz nova linha musical

Em seu mais recente trabalho, “Autófago”, o compositor mineiro apresenta
14 novas músicas autorais onde “as canções estão a serviço da poesia”
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