
Lu Oliveira foi buscar inspiração no avô português para 
fazer uma ponte entre o presente e o passado; entre Brasil 
e Portugal; entre a bela cantora que é e a letrista sensível 
que aqui se apresenta. Já conhecia a cantora, a artista, 
mas conhecer a pessoa, conversar, ouvir sua percepção da 
arte, da vida, da poesia, foi para mim uma experiência 
reveladora. Ao mesmo tempo em que ela fala da 
insegurança de apresentar um trabalho todo autoral, ela 
demonstra a certeza da qualidade do mesmo. Ela pode 
não perceber, mas nasceu sabendo ao que veio na vida. 

E logo na faixa que abre o EP, “O Meu Canto É Festa”, ela 
se desnuda, se revira pelo avesso ao falar da descoberta 
da música entre fados e alecrim. E o faz de uma forma 
visceral e absurdamente delicada:  

“Crio melodias para revelar 
O que as palavras insistem em me contar  
Histórias vividas ou inventadas  
Canções para me libertar”. 



Lu define também o que é para ela o cantar: “Eu tenho o 
canto como o ar/ Sem ele não dá pra respirar/ Sem ele não 
dá pra viver”. 

O arranjo de Luciano Vasconcelos faz a conexão entre 
Portugal e sua ex-colônia, nós mesmos, com uma parada 
obrigatória na África. É o nosso sotaque, nossa 
musicalidade ponteados pela guitarra portuguesa e pelo 
cavaquinho cabo-verdiano. É fado, é morna, é choro. O 
curioso é que Lu mandou a música para a cantora Ana 
Costa, irmã em música e talento, para ela mexer na melodia. 
Ana, no entanto, disse que a música estava pronta, que não 
havia nada a acrescentar. 

“Contratempo”, uma das duas parcerias do disco, é fruto da 
ousadia de Lu que, com a letra pronta, escolheu a dedo 
quem faria a melodia. Socorro Lira, a grande cantora e 
compositora paraibana, embalou suas palavras na música 
que trata das dores de uma separação, música esta 
forjada no recanto mais profundo da alma. “Quem tem pulso 
para a despedida?”. 



“Na Porta da Sala” também trata de uma separação, mas 
com um balanço que nos leva a outros caminhos. A letra é 
perfeita, uma crônica bem elaborada, repleta de imagens 
de cenas que todos nós já vivemos. O sair ou ficar, a porta 
da rua como a encruzilhada dos relacionamentos. 

Já “Sopro de vida”, que conta com a participação do 
cantor angolano Yami Aloelela, é de um lirismo contagiante. 
A vida e a morte em um sopro e a constatação que não 
temos controle de quase nada, para, no fim, concluir que 
temos que aproveitar nossa passagem por aqui da melhor 
maneira possível, amando. 

“Um vento no rosto 
Um mergulho no mar 
O cheiro da chuva 
Uma cantiga de ninar 
Tudo tanto, tudo imenso, tudo ar 
Mas basta um suspiro 
O sopro que a vida dá 
Viver é coisa que dá e passa 
O importante é amar”. 



A faixa que encerra o EP foi, na realidade, o ponto de 
partida. Gravada inicialmente como um single, com melodia 
de Karina Zeviani, “Canto do Atlântico” é suave como o 
navegar de um barco em águas tranquilas rumo a um 
horizonte de cores mornas. Encantamento puro, o diálogo 
entre o piano de Klaus Muller e o acordeão de Chico 
Chagas soa como o balanço do mar. 

“Canto do Atlântico” tem sabor, tem cheiro, tem sons e tem 
imagens de todos os cantos desse enorme oceano que 
separa e ao mesmo tempo une tantos povos. E Lu Oliveira é 
a voz doce, forte e sábia que nos faz lembrar de nossos 
avós, de nossos afetos tão próximos e tão distantes. 
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1. O MEU CANTO É FESTA  3:17 
Lu Oliveira 

Luciano Vasconcelos: arranjos, baixo e violão 
Betinho Muniz: piano e teclado 
André Dias: guitarra portuguesa 
Stephan Almeida: cavaquinho cabo-verdiano 
Miroca Paris: percussão

2. CONTRATEMPO  4:36 
Lu Oliveira e Socorro Lira 

Arranjos: Guto Guerra e Duda Suliano 
Duda Suliano: violão e bandolim 
Guto Guerra: piano 
André Rios, Diego Lage e Miroca Paris: percussão 

3. NA PORTA DA SALA  4:12 
Lu Oliveira  

Luciano Vasconcelos: arranjos, baixo e violão 
Betinho Muniz: piano e teclado 
Junior Maceió: sax 
Stephan Almeida: cavaquinho cabo-verdiano 
Miroca Paris: percussão

4. SOPRO DE VIDA  5:05 
Lu Oliveira 

Luciano Vasconcelos: arranjos, baixo e violão 
Betinho Muniz: arranjos das cordas, piano e teclado 
Tom Barbosa: Violino 
Jorge Alves: Violino 
Sofia Azevedo: Cello 
João Nunes: Contrabaixo 
Katia Santandreu: Viola 
Miroca Paris: percussão 5. CANTO DO ATLÂNTICO  2:57 

Lu Oliveira e Karina Zeviani 

Guto Guerra: arranjos e percussão  
Klaus Muller: piano 
Chico Chagas: acordeon 
Filipe Rasta: baixo 
Jam da Silva: bateria 


