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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

“CAROUSEL”, O NOVO SINGLE DE DANIEL LIMA
Depois de “Just Because” o ter introduzido ao público português, é tempo de darmos ouvidos
ao novo single de Daniel Lima, músico de Belo Horizonte que se estreou entre nós no
passado mês de Outubro sob o selo da Music For All.
“Carousel”, mais um notável exemplar de rock alternativo munido de um refrão radiofónico,
versa sobre o facto de por mais voltas que a vida dê, nunca nos afasta do que é realmente
importante: as pessoas que amamos e o legado que construímos juntos. Este é já o segundo
single extraído de “Inside My Dreams”, o debute do músico brasileiro que chegou à Europa
no passado mês de Junho.

Daniel Lima nasceu em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, no Brasil,
conhecido pela sua entusiasmante vida noturna, pelos bares e o circuito de música ao vivo.
O seu percurso enquanto músico profissional começou em 1994, tendo desde então tocado e
andado em digressão com inúmeras bandas, enfrentando os habituais altos e baixos de
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alguém que tenta fazer da música a sua forma de estar na vida.
Entre as suas conquistas contam-se a inclusão de uma canção sua numa novela de um dos
maiores canais de televisão do Brasil, a sua participação no maior talk-show brasileiro, o
lançamento de um disco e consequente digressão pela Europa.
Em 2009 Daniel Lima decidiu mudar-se para Nova Iorque, onde se licenciou enquanto
engenheiro de som e produtor musical. Pela mesma altura começou a escrever canções que
figurariam num primeiro EP enquanto artista a solo, que viria a ser lançado apenas em 2014.
De curta coleção de canções, o registo passou a longa-duração graças à frutuosa parceria
com o engenheiro/produtor Iain Fraser, da qual nasceu “Inside My Dreams”, álbum que
chegará à Europa em junho próximo com o selo da Music For All.
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