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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

ARARUR DESFIAM “NOVELO DE LÃ” NO NOVO SINGLE
Após termos sido transportados a “Abril” em pleno Outono, voltamos a acertar as agulhas
temporais com “Novelo de Lã”, caloroso manto jazz que crepita lentamente em suave cama
de sopros, percussão e voz harmoniosa – eis o novo single dos Ararur, que continua a
estabelecê-los enquanto um dos mais singulares e interessantes projectos do panorama
português.
Este é já o segundo single retirado de “Mielikki”, o mais recente disco do coletivo - uma
encantatória coleção de 8 canções em que o intimismo do jazz se cruza com temas marcados
por laivos de música portuguesa e world music, numa pacífica comunhão com as raízes e o
universo – já disponível em formato físico com o selo da Music For All.

Após a conclusão do curso na Escola Superior de Música de Lisboa, o guitarrista e
compositor António Miguel Silva foi aceite na primeira edição das residências artísticas do
Músibéria – Centro Internacional de Músicas e Danças no Mundo Ibérico (Serpa), vendo
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assim o seu CD ser financiado pela União Europeia e pela Câmara de Serpa. Durante os
primeiros sete meses de 2013 foram trabalhados os temas e o conceito do grupo a que
chamou Ararur.
Para a gravação do CD convidou os seus amigos e antigos colegas de curso: Ângela Maria
Santos, cantora com a qual trabalha desde longa data e em quem confia para escrever as
letras dos temas, João Capinha nos saxofones, Francisco Brito no contrabaixo e João Rijo na
bateria.
A música que criam em conjunto junta melodias com as quais as pessoas se conseguem
identificar, letras em português, ambientes e sonoridades da world music e uma liberdade
para cada um se exprimir no seu instrumento que nos remete para o jazz e para a música
improvisada.
Em 2013 editaram o seu primeiro álbum homónimo, ano em que foram também
seleccionados enquanto Jovens Criadores do Ano pelo Clube Português de Artes e Ideias,
sendo escolhidos para representar Portugal na VI Bienal de Jovens Criadores da CPLP, em
Salvador da Bahia, Brasil. No ano seguinte conquistariam dois prémios no 13th Independent
Music Awards, entre eles o de Melhor Álbum de Jazz Vocal, eleito segundo um painel de
ilustres figuras ligadas ao mundo do espetáculo e das artes.
Na aurora de 2017 chegou o segundo registo do projeto, “Mielikki” - com inspiração na deusa
filandesa da floresta com o mesmo nome - uma encantatória coleção de 8 canções em que o
intimismo do jazz se cruza com temas marcados por laivos de música portuguesa e world
music, numa pacífica comunhão com as raízes e o universo.
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