
 

 

 

 

Legião Urbana estreia turnê de 30 anos utilizando 

sistema Attack Audio System 

 
 
 

 
 
  O show de estreia da Turnê de 30 Anos da Banda Legião Urbana, foi 
realizado no dia 23/10/2015 em Santos, não por coincidência, cidade onde fora 
realizado o último show da banda há quase 20 Anos. O Mendes Convention 
Center foi o local que recebeu um público de quase 6.000 pessoas que 
puderam presenciar a estreia da Turnê com a participação de Paulo Miklos 
(Titãs) e André Frateschi nos vocais. 
        O sistema Attack Vertcon L212D, também fazendo sua estreia junto a 
Potenza Som e Luz que nesse ano teve a oportunidade de realizar diversos 
shows de grande porte como Nando Reis, Chitãozinho & Xororó, Henrique & 
Juliano, Zeca Pagodinho, Roupa Nova entre outros. Além do  L+R utilizando o 
sistema L212D, também foi necessário um sistema de cobertura com LL/ RR/ 
Front Fill utilizando o VRD108A, demonstrando que tamanho não é documento 
e que além de sistemas de grande porte é sempre necessário sistemas de 
menor porte para conseguir fazer uma cobertura homogênea. Todas as 52 
caixas do PA passaram pelo processamento do Vertcon LM408E e entregues 
separados ao técnico de PA Estevão Case para que ele pudesse fazer a mix 
de acordo com a necessidade da banda. 
        Já no monitor utilizamos o Sistema LAS208A e LSB218A como Side Fill, 
não menos importante uma vez que todos os músicos e o técnico de monitor 
Fabiano Estevão tinham a necessidade de ter a mesma referência do PA. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
         
 
“Totalmente satisfeito como o novo sistema, pois além da qualidade é um 
sistema muito prático para transporte e montagem, pois podemos contar com a 
estrutura de transporte do sistema, com isso posso dizer que é um excelente 
investimento e nós da Potenza Som e Luz já estamos nos preparando para 
atender a musa Ivete Sangalo junto do técnico Kalunga e Lulu Santos com 
nosso grande amigo Alexandre Rabaço.” - Alex Potenza (Potenza Som e Luz). 
 
 
Sistema usado: 
 
PA 
16 Caixas L212D Vertcon (L+R) 
16 Caixas LSB218A (Center Cardioide) 
16 Caixas VRD108A (LL/RR) 
04 Caixas VRD108A (Front Fill) 
02 Processadores LM408E Vertcon 
01 Console DIGI DESIGN MIX RACK 
  
PALCO 
06 Caixas LAS208A (Side Fill L+R) 
02 Caixas LSB218A (Sub Side) 
01 Caixa LSB218A (Sub Drum) 
01 Console PM5D 
Monitores IN EAR SHURE PSM900 
 
 

 


