PRESS RELEASE

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

DANIEL LIMA ESTREIA-SE NOS PALCOS PORTUGUESES

O músico brasileiro Daniel Lima vai estrear-se nos palcos portugueses já no decorrer do mês
de Outubro! Depois dos sensacionais singles “Just Because” e “Last Forever” agora é a vez
de escutarmos ao vivo as canções que compõem “Inside My Dreams”, o seu primeiro álbum
de longa-duração, que tem o selo da Music For All.

As cinco datas que perfazem esta digressão pelas FNAC lusitanas são uma oportunidade
única para confirmar os ecos que nos chegam do Brasil e que colocam Daniel Lima entre os
nomes mais promissores do pop/rock brasileiro da actualidade.

O músico apresenta-se ao vivo nas seguintes datas e locais:

08.10 | FNAC @ Alegro Alfragide
08.10 | FNAC @ Oeiras Parque
09.10 | FNAC @ Almada Forum
14.10 | FNAC @ Vasco da Gama
15.10 | FNAC @ Armazéns do Chiado
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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
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
chegou à Europa em junho passado com o selo da Music For All.
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