PRESS RELEASE

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

LUCIANA ARAÚJO LANÇA PRIMEIRO SINGLE

É através da doce e suave voz de Luciana Araújo que nos chega o primeiro grande sucesso
de 2017. “Mais” é o primeiro single de “Essências”, disco de estreia da cantora e
compositora luso-brasileira.

Esta forte aposta da Music For All conta com versões de temas de vozes bem conhecidas do
público português (como Rui Veloso, Carlos Tê e Nuno Gonçalves, dos The Gift) e resulta de
uma agradável e surpreendente fusão da Música Popular Brasileira (MPB) com elementos
característicos da cultura portuguesa. Destaque ainda para a presença de conceituados
músicos brasileiros que trabalham regularmente com cantores do calibre de Djavan ou Maria
Rita.

Luciana Araújo nasceu em Fortaleza, Ceará, mas possui também nacionalidade portuguesa,
um traço característico de que se orgulha bastante. Iniciou o seu percurso artístico aos 14
anos de idade, actuando nos principais espaços e eventos da cidade onde nasceu, Fortaleza.
www.musicforallnow.com
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Tendo noção do seu potencial, Luciana inscreveu-se em aulas de técnica vocal,
complementando assim as suas performances em palco.
No seu percurso académico contam-se uma Licenciatura em Comunicação Social
(Publicidade e Propaganda), uma Pós-Graduação em Integrated Brand Management e um
MBA em Marketing Digital, assim como o total domínio de três línguas (Inglês, Italiano e
Espanhol) e domínio parcial de uma quarta (Mandarim).
Mas voltemos ao seu percurso no mundo da música. A sua estreia na rede nacional brasileira
aconteceu no “Tempo de Alegria”, da cadeia SBT, mas foi dois anos depois que teve lugar um
passo decisivo. Entre mais de trinta mil cantores, oriundos de todo o Brasil, Luciana Araújo foi
selecionada, tendo assim o prazer de actuar por quatro vezes no reputado e influente
programa “Domingão do Faustão”, onde Luciana ficou entre os treze finalistas. Participou
também em diversos programas e canais brasileiros, como o Programa Raul Gil, da TV
Record.
A sua estreia na televisão portuguesa aconteceu quando se apresentou ao vivo no programa
“SIC 10 Horas” e, posteriormente, num programa especial de Natal, ambos da cadeira
televisiva SIC. Já Luciana Araújo residia em Portugal quando a banda Per7ume lhe endereça
um convite irrecusável: ser uma das vozes do tema “(Assim) Azul”, numa participação
especial com a banda nortenha.
A televisão volta a cruzar-se no seu percurso por intermédio da TV Record Internacional e de
um convite surpreendente: tornar-se apresentadora! Em dois anos Luciana apresentou mais
de 600 programas ao vivo, divididos entre “Quem Quer Dinheiro” e “GRP”.
Estávamos em 2012 quando Luciana decidiu dar o passo que lhe faltava: gravar o seu
primeiro disco! Movendo-se na sonoridade MPB, e tendo Bruno Cardozo como produtor (ele
que colaborou com nomes do calibre de Rita Lee e Gal Costa), este é um álbum que fica
marcado pela participação de conceituados músicos brasileiros e pelas duas versões de
músicas bem conhecidas do público português (“Fácil de Entender”, dos The Gift, e “Porto
Sentido”, dos incomparáveis Rui Veloso e Carlos Tê).
“Essências” chegou ao público brasileiro em 2014, em formato físico e digital, e chegará ao
público português neste início de 2017! Depois de conquistar o Brasil, finalmente chegou a
hora de Luciana Araújo arrebatar o público lusitano!
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