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O SEGREDO SEGUNDO LUCIANA ARAÚJO
Depois de um primeiro contato com o público português pela graça e encanto de “Mais”, é
tempo de conhecermos “É Segredo”, o inebriante novo single de Luciana Araújo,
perfumado pelas melhores heranças da Música Popular Brasileira (MPB), em que assistimos
a um inusitado encontro da sanfona com elementos do samba.
Alusivo à vontade de mudança do ser humano e aos seus inconfessáveis desejos, “É
Segredo” é já o segundo single extraído de “Essências”, o disco de estreia da cantora e
compositora luso-brasileira que se espraia em territórios da MPB com um leve toque
jazzístico pela excelência dos arranjos, e que chegou neste início de ano ao mercado
português com o selo da Music For All.

www.musicforallnow.com

PRESS RELEASE

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,
tendo desde cedo como principais influências nomes como Elis Regina, Tom Jobim, Marisa
Monte, Djavan e Maria Bethânia.
Luciana sempre procurou estudar técnicas vocais, e por isso iniciou cedo as aulas de canto.
De há dois anos para cá tem tido aulas de piano para ajudar a compor as suas músicas e de
forma a conseguir estabelecer uma melhor comunicação com os músicos.
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 conhecimentos básicos de mandarim.
Mas voltemos ao seu percurso no mundo da música. De entre as dezenas de participações
nas principais televisões brasileiras, como a TV Record e a Rede Globo, Luciana Araújo
participou no reputado e influente “Domingão do Faustão” (Rede Globo), num concurso de
Novos Talentos, onde concorreu com mais de 30 mil cantores e ficou entre os treze finalistas.
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). A presença portuguesa no disco faz-se
também sentir pelos cenários que ilustram as fotos do booklet.
“Essências” chegou ao público brasileiro em 2014, em formato físico e digital, e ao público
português no início de 2017. Depois de conquistar o Brasil, finalmente chegou a hora de
Luciana Araújo arrebatar o público lusitano!
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