
Fernanda Cunha – CD CORAÇÃO DO BRASIL 

 
Este CD se aproxima muito do tipo de repertorio que Fernanda vem cantando em seus 

shows no exterior nos últimos anos, tais como “Adeus America” (Haroldo Barbosa e 

Geraldo Jaques) , “Somos todos iguais nesta noite” (Ivan Lins e Vitor Martins)  e “Dindi 

“ (Tom Jobim e Aloysio de Oliveira).  E como nunca as gravou, quis registrá-las aqui 

neste novo projeto. 

Mas quis também gravar musicas que nunca tinha cantado e optou por algumas que 

foram pouquíssimo gravadas, e algumas canções inéditas.  

Como este CD celebra também seu 15º ano de carreira, a cantora buscou os 

compositores e músicos que admira e que fazem parte de sua trajetória).  

 

A cantora tem uma carreira sólida no exterior, já se apresentou em importante festivais 

de jazz (Vancouver Jazz festival-Canadá, Wien Jazz-Austria, Jazz a juan –France, 

Aarhus jazz –Dinamarca, Borneo Jazz-Malasia, entre outros. E apesar de sentir muito 

prazer em cantar em outros lugares e poder levar a beleza e a alegria da nossa musica 

para as pessoas, é no  Brasil onde busca inspiração, um país que tem a melhor musica 

do mundo.  

  

O repertório escolhido para este novo CD inclui  2 músicas de Tom Jobim e Aloysio de 

Oliveira: “Eu preciso de você” e “Dindi”. “Adeus America” de Haroldo Barbosa e 

Geraldo Jacques, “Não tem tradução” de  Noel Rosa,  “Coração do Brasil” de Antonio 

Adolfo e Nelson Wellington, a bossa “Rio” de Fernanda e Camilla Dias (que fez parte da 

trilha de um curta metragem canadense chamado  “Tying  the not” em 2009),“ Samba 

pro João” de Daniel Gonzaga , A  inédita “Perdido de encantamento” de Sueli Costa 

em parceria com Luiz Sergio Henriques(composta especialmente para o CD),  “Feito 

andorinha” do compositor e pianista mineiro Marcio Hallack (também com letra de Luiz 

Sergio Henriques, e  “Somos todos iguais esta noite” de Ivan Lins e Vitor Martins.  

   

O time de músicos que acompanham a cantora neste CD são: O baixista Jorjão 

Carvalho (que escreveu arranjos para “Adeus America, Samba pro João, e Rio), o 

violonista e guitarrista Zé Carlos (que fez os arranjos de Não tem tradução e faz duo 

com a cantora em Dindi ), Cristóvão Bastos(que fez arranjos para “Eu preciso de 

você, Coração do Brasil e Somos todos iguais esta noite), e o baterista  Jurim Moreira. 

Participação especial dos  compositores tocando  piano em suas músicas: Camilla 

Dias ,Marcio Hallack  Sueli Costa.  

E uma participação especial do compositor, arranjador, maestro, pianista, baixista e 

acordeonista de Toronto Tom Szczesniak (acordeon na faixa 9).  

 

Este mesmo time de músicos(com exceção de Tom Szczesniak e Marcio Hallack) 

participou de um CD de Fernanda gravado em 2004, onde homenageou Johnny Alf e 

Sueli Costa. Este CD será relançado pela gravadora Kuarup em breve. 
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