RELEASE

(por Vitor Nuzzi)
Cantora gaúcha, radicada há 19 anos em Curitiba,
estreia como arranjadora e lança trabalho com 50
convidados e 22 faixas
Aline Morena convida é o novo trabalho de Aline
Paula Nilson, sete anos depois de Sensações, seu
primeiro CD solo, premiado fora do Brasil. São 22 faixas
(duas de bônus), 50 convidados e passeios por vários
gêneros, de Guinga a Chico Buarque, passando por
Bizet. E, claro, muito Hermeto Pascoal, com quem a
cantora conviveu durante 12 anos. Além das
composições próprias, a gaúcha, que vive há 19 anos
em Curitiba, toca um pouco de tudo e estreia como
arranjadora.
Aline gosta de misturar. Estilos, repertório, sons
do Brasil e do mundo. Com Hermeto como mestre,
também absorveu os conceitos de música universal do
multi-instrumentista alagoano, a quem já admirava e
que conheceu em 2002, durante uma oﬁcina em
Londrina. Entre as faixas, está Aline Morena 200,
composição inédita, exatamente a última, de um livro
de partituras que Hermeto dedicou a ela. Esse livro
acaba de ser lançado. A 200 tem participação da
musicista espanhola Maripepa Contreras (oboé), além
de Fábio Cardoso (piano), Sandro Guaraná (baixo) e
Matheus Silva (bateria).
A inﬂuência de Hermeto permanece, mas Aline
percorre seus próprios caminhos, absorvendo ideias
harmônicas, desenvolvendo seus estudos de arranjo –
e sempre improvisando, sua marca registrada.
O músico curitibano Celso Joabe assina a
primeira faixa, Morena Jambo, em homenagem à
amiga Aline, que fez o arranjo. Ele toca piano e
trompete, ao lado de Márcio Rosa (percussão) e Thiago
Duarte (baixo elétrico).
Transpomato Di Supungo é uma homenagem a
Hermeto e seu grupo, composta por ele mesmo, que
também faz o arranjo. E De Bem com a Vida traz o
gaiteiro Borghettinho, referência do instrumento.
Uma das composições, que remete a um tema
folclórico, foi feita ainda nos tempos de faculdade: A
História do Negrinho, de 1998, ganha seu primeiro

registro. As gravações foram feitas em Curitiba, Porto
Alegre e São Paulo. Participações de outro gaúcho, o
amigo Marcelo Pimentel (percussão), com o sanfoneiro
Joquinha Almeida e novamente Thiago Duarte, aqui com
baixo acústico.
Do Sul, Aline vai para o Nordeste, com o rasgado
Frevando em Recife, nascida durante um carnaval na
capital pernambucana ao lado de Hermeto. A melodia
surgiu durante um treino de pandeiro. A letra veio em
Curitiba, completando a composição. A faixa reúne
Endrigo Bettega (bateria), André Ribas (acordeom) e
Thiago Duarte (baixo acústico), com Aline ao piano.
O trabalho traz ainda alguns pot-pourris, como o
que junta Praia da Nina Sinas vitais e Bach. Autor da
primeira, Hermeto toca escaleta e improvisa na
percussão com bichinhos, sempre presentes em suas
apresentações. Participam Luciano Veronese (teclado),
Celso Joabe (trompete), Thierry Roustan (sax soprano),
Rebeca Friedmann (violoncelo) e a pequena Flora, de 9
anos. E faz homenagem ao apresentador Fernando Faro,
criador do programa Ensaio, que faleceu há cinco anos.
Outro medley junta três seis canções, três sambas
da própria Aline (PC, Pra Deus e Se Libertar) e outros três
que a autora gosta muito: Flor Negra (Cristóvão
Bastos/Elton Medeiros/Antônio Valente), Pra que Chorar
(da dupla Vinícius de Moraes e Baden Powell) e
Almanaque (Chico Buarque). E tem participações muito
especiais, como do próprio Cristóvão, ao piano, e do
incrível Filó Machado no violão.
Aline oferece ainda um vídeo-bônus, com o
clássico Brasileirinho (Waldir Azevedo), uma faixa ao vivo
de apresentação gravada em Brasília em que ela canta e
toca pandeiro, com performance do Palhaço Propício
(Jhonatan Mazo). No dia 10 de dezembro, ela lança, como
diz, um “presente de Natal” antecipado: Te Quiero, com o
uruguaio Hugo Fattoruso (acordeom) e a venezuelana
Eliana Cuevas (segunda voz). Aline canta e toca piano e
teclado.
Um disco de retomada. Da vida e da arte. Aline
espera trazer uma mensagem de alegria e de esperança
em outros tempos.

A cantora, compositora, instrumentista e agora arranjadora ALINE MORENA acaba de lançar
nas plataformas digitais (desde o dia 29/10/21) o cd digital “Aline Morena Convida!”
Aí vai um pouquinho a respeito de cada faixa:

1. MORENA MAMBO (Celso Joabe)
Primeira faixa do cd Aline Morena Convida! O músico
Celso Joabe compôs a música MORENA MAMBO em
homenagem à artista Aline Morena, por seu gosto por
temas bonitos e pela dança, além de cantar e tocar!
Emocionada com a homenagem, Aline Morena fez o
arranjo da música e convidou o próprio compositor pra
tocar o piano e o trompete, além de Márcio Rosa na
percuteria e Thiago Duarte no baixo elétrico! Contando
com o maravilhoso técnico de som Beto Japa, com muita
alegria e gratidão a artista Aline Morena estreia como
arranjadora! Com vocês, MORENA MAMBO!
2. GOIABEIRA QUE DÁ COCO/GALOPE/PEGA-PEGA/ O
COCO DO COCO (Gilberto Fernandes/Gonzaguinha/
Paulo Gomes/ Guinga e Aldir Blanc)
Segunda faixa do álbum digital ALINE MORENA
CONVIDA! Arranjo da própria artista com as
participações especiais de Márcio Bahia no zabumBahia,
Guinga no violão, André Ribas no acordeon, Ricardo
Ribeiro no vocal e triângulo e Aline Morena na voz,
piano, pandeiro e percussão corporal! Pot-Pourri
juntando composições do músico natalense que reside
em Curitiba Gilberto Fernandes (Tampinha), de
Gonzaguinha, do compositor cearense Paulo Gomes, do
Guinga e do Aldir Blanc.
3. OM SHANTI RÊ (Aline Morena)
Esta terceira faixa OM SHANTI RÊ é uma canção e arranjo de
Aline Morena que faz parte do projeto ALINE MORENA
CONVIDA! E tem como convidados os músicos Endrigo Bettega
na bateria, Thiago Duarte no contrabaixo acústico, Murilo
Damasceno no violão e Valter Mazo na guitarra, além da própria
Aline Morena no piano elétrico e na voz! O violão foi gravado na
Holanda, com o músico e técnico de som Maarten Meddens e a
guitarra em Cascavel/Pr, pelo músico e técnico de som Luciano
Veronese! Em Curitiba, todos os demais instrumentos pelo Beto
Japa (e masterização ﬁnal)! Mixagem de Aline Morena e Beto
Japa!

4. PALHINHA UNIVERSAL (Aline Morena)
A PALHINHA UNIVERSAL de Aline Morena ganhou novo
arranjo, por ela própria! Ganhou letra em toda a música,
além das dicções que já existiam! Esta é a quarta faixa do
cd ALINE MORENA CONVIDA!, tendo os músicos como
convidados desta vez Júnior Dunga no baixo e tamborim,
Gilberto Fernandes no triângulo e zabumba, além dela
própria no piano, voz, vocal, pandeiro e percussão vocal!
Gravada no Brasil Nativo Multiproduções, em Curitiba,
por Beto Japa! Um pouquinho das inﬂuências do mundo
na música brasileira! Bom proveito!

5. UM LAÇO A MAIS (Aline Morena)
UM LAÇO A MAIS, composição e arranjo de
Aline Morena, é a quinta faixa do cd digital
ALINE MORENA CONVIDA! Com os convidados
especialíssimos Mário Conde na guitarra,
Júnior Dunga no baixo acústico e Matheus Silva
na bateria e e apitos, além dela própria no
piano CP-80 da Yamaha, voz e escaleta
(especialmente em homenagem ao Hermeto).
Gravação realizada toda em Curitiba por Beto
Japa e mixagem de Aline Morena e Beto Japa!
Mais uma Música Universal pra todos nós!
6. A DANÇA PRA MIM (Aline Morena)
Esta sexta faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA é
um composição inédita de Aline Morena a
respeito do seu amor pela Dança! Composta em
2016, agora com arranjo dela própria, que
também toca o violão e o pandeiro, além de
cantar! Como convidados, Silvio Nery na ﬂauta
transversal, Júnior Dunga no baixo elétrico e
Luciano Guerini na guitarra! Gravada no Brasil
Nativo Multiproduções, em Curitiba, por Beto
Japa!
7. A HISTÓRIA DO NEGRINHO (Aline Morena)
Sétima faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! Esta composição dela própria nasceu
em 1998 no Rio Grande do Sul e está sendo registrada pela primeira vez! Com as
participações especiais do seu conterrâneo gaúcho Marcelo Pimentel nas
percussões, o maravilhoso sanfoneiro Joquinha Almeida e o paulista- mineiro,
excelente músico, Thiago Duarte, no contrabaixo acústico! Gravação da sanfona em
Sampa e das percussões em Poa/RS! Piano CP-80 e Voz de Aline Morena! Ambos
gravados em Curitiba por Beto Japa, bem como o baixo acústico! Participação
também da serra elétrica!

8. PRAIA DA NINA/ SINAIS VITAIS/ BACH (Hermeto Pascoal/ Aline Morena/ Bach)
Oitava faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! Para crianças de todas as idades!
Arranjo de Aline Morena tendo o Mestre Hermeto Pascoal como convidado especial
na escaleta e na percussão de bichinhos! É um pot-pourri em que a primeira música
é uma composição do Hermeto, a segunda da Aline Morena e a terceira do Bach!
Como convidados também muito especiais Luciano Veronese no teclado, Celso Joabe
no trompete, Thierry Roustan no sax soprano, Rebeca Friedmann no violoncelo, Flora
Machado Müller(9 anos) na voz e palmas! Aline Morena no violão, voz, garrafas,
palmas! Crianças! Beto Japa! Homenagem ao Fernando Faro!

9. VOU FICAR AQUI (Aline Morena)
Nona faixa do cd ALINE MORENA
CONVIDA, esta composição e arranjo
da própria Aline Morena conta com a
participação especial do baterista
Endrigo Bettega, do acordeonista
André Ribas e do Thiago Duarte no
baixo acústico! Sendo a Aline Morena
na Voz e no piano! Gravado por Beto
Japa em Curitiba! FELIZ DE QUEM
TRANSFORMA TUDO EM COISA BOA!
Enviando ótimas energias em forma
de SOM!

10. FREVANDO EM RECIFE (Aline
Morena)
Esta décima faixa do cd ALINE
MORENA CONVIDA é um frevo da
própria Aline, que o compôs num
Carnaval em que esteve com o
Hermeto por lá! Treinando o
pandeiro no hotel surgiu a melodia!
Posteriormente, já em Curitiba,
nasceu a letra! Com arranjo também
dela, este fonograma conta com as
participações especiais de Endrigo
Bettega na bateria, André Ribas no
acordeon e Thiago Duarte no baixo
acústico, além da Aline Morena no
piano e voz! Gravação de Beto Japa!

11. AMOR A TODA PROVA (Aline Morena)
Gravada em 2019 no Astrolábio Estúdio também pelo Beto Japa, em Curitiba, esta é a
décima primeira faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! É mais uma composição da
própria Aline, cuja letra nasceu voltando de um Cruzeiro, já no ônibus, em 2016! Em
seguida veio a música! E ﬁnalmente este ano ela foi masterizada e está sendo
oﬁcialmente lançada! “Somos pegos o tempo todo de surpresa por umas notícias boas e
outras ruins, que servem pra testar a nossa capacidade de AMAR!”
12. CHORINHO PRA ELE (Hermeto Pascoal/ Aline Morena)
Décima segunda faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! O
Chorinho pra Ele do Hermeto ganhou letra de Aline Morena!
Aprovada e liberada pelo próprio compositor! Música
composta para o irmão do Hermeto, o Enésio, que partiu
deste plano com apenas 28 anos de idade! Amava regionais
e aprendeu todos os instrumentos de corda dessa formação
sozinho! Era um músico fantástico, segundo o Hermeto!
Nesta letra, Aline propõe a união entre os instrumentos,
músicos/musicistas, cantores/cantoras para que a Música
seja cada vez mais linda ao invés de provocar tanta
rivalidade e desunião!
Com Endrigo Bettega na bateria, André Ribas no acordeon,
Lucas Miranda no cavaquinho, Thiago Duarte no baixo
acústico e ela própria na voz e pandeiro!
13. COMPLICIDAD (Silêncio de Alegrias) (Alexandre Palma)
Décima terceira faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! Composição do violonista Alê
Palma dedicada à sua companheira Fernanda Gimenez e ao seu grande amigo Gabriel
Della Latta, ambos dançarinos de ﬂamenco! Pela cumplicidade que existe entre eles! Foi
criada para o espetáculo “Evocando”, de autoria dele próprio com o objetivo de
aproximar outras culturas a essa arte. Por isso Aline Morena foi então convidada para
unir-se à proposta e gostou tanto da palhinha musical que a incluiu no álbum como um
singelo momento de reﬂexão e tranquilidade!
14. TRANSPOMATO DI SUPUNGO (Hermeto
Pascoal)
Décima quarta faixa do cd ALINE MORENA
CONVIDA! Em homenagem a Hermeto e Grupo e
ao Vinícius Dorin (in memorian)! Com as
participações especialíssimas no sax barítono e
soprano do Oscar Feldman, maravilhoso músico
argentino que reside em NY, bem como o
fantástico pianista canadense Jeremy Ledbetter e
os incríveis Sandro Guaraná no baixo fretless e
Matheus Silva na bateria! Sendo a Aline no teclado
e na voz! Composição e arranjo do Hermeto
adaptado pela Aline, que viu essa música nascer
no oito baixos não-diatônico que o Mestre teve!

15. ENQUANTO A GENTE VIVER (Hermeto Pascoal)
A décima quinta faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! é, segundo ela, o hino do Templo
do Som! Arranjo de Aline Morena para esta música e letra do Hermeto, sugerida pelo
Márcio Bahia para que ela cantasse! Ela fez questão de misturar cantores proﬁssionais
como a alagoana Silvia Nazario, que reside em Portugal, e o paraibano Ricardo Ribeiro,
que também tocou o triângulo e o Marcelo Pretto do grupo Barbatuques, com suas
alunas de Canto Fer, Rê, Nati e Verônica! Além do violonista Joel Muller e dela própria na
viola caipira, teclado, pandeiro, voz e segunda voz! “A Música segura o mundo enquanto
a gente viver! É a maior fonte sem ﬁm de alegria e prazer! Toquem, cantem, minha gente,
até o dia amanhecer!”

16. ALINE MORENA 200 (Hermeto
Pascoal)
A décima sexta faixa do cd ALINE
MORENA CONVIDA! É a última
composição até então inédita do livro
de partituras dedicadas à Aline pelo
Hermeto!
Com
a
maravilhosa
participação da musicista espanhola
residindo na Holanda Maripepa
Contreras no oboé, além dos incríveis
pianista Fábio Cardoso, baixista
Sandro Guaraná e do baterista
Matheus Silva, além da própria Aline
na voz! Gravações em Curitiba no
Brasil Nativo Multiproduções por Beto
Japa! Arranjo coletivo!

17. HABANERA (Georges Bizet)
Décima sétima faixa do cd ALINE
MORENA CONVIDA! A Carmen de Bizet foi
passear na Argentina e no Brasil e
conheceu
Piazzolla
e
Hermeto!
Homenagem à união e mistura entre os
povos europeus e latino-americanos!
Com Aline Morena na voz e viola caipira
harmonizada pelo próprio Hermeto,
Endrigo Bettega na bateria, Thiago Duarte
no baixo acústico e André Ribas no
acordeon. Gravação de Beto Japa! “O
amor é um pássaro rebelde que não
conhece leis e ninguém consegue
aprisionar!”

18. DE BEM COM A VIDA (Hermeto Pascoal e Aline Morena)
Décima oitava faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! Composição
de Aline Morena na parte sem letra e do Hermeto, na parte com
letra! Arranjo de Aline Morena com a lindíssima participação mais
que especial do seu conterrâneo Renato Borghetti!

19. SOM DA AURA (Voz do Hermeto- Hermeto Pascoal)
A Décima nona faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! é o
primeiro som da aura feito por Aline Morena, para o aniver
de 84 anos do Hermeto, em 2020! Com a primeira mixagem
de Dirceu Saggin e agora com a masterização de Beto Japa!
Mensagem linda do Hermeto sobre a Alegria!

20. FLOR NEGRA/PRA QUE CHORAR/PC/ PRA DEUS/ SE LIBERTAR/ ALMANAQUE
(Cristóvão Bastos, Elton Medeiros, Antônio Valente/Vinícius de Moraes e Baden
Powell/ Aline Morena/ Aline Morena/ Aline Morena/ Chico Buarque
Vigésima faixa do cd ALINE MORENA CONVIDA! É
um medley com três sambas da própria Aline
Morena, e outros três sambas que ela ama, ou seja,
a FLOR NEGRA do Cristóvão Bastos, Elton Medeiros
e Antônio Valente, composto em homenagem ao
Pixinguinha, a PRA QUE CHORAR, do Vinícius de
Moraes e Baden Powell e a ALMANAQUE do Chico
Buarque! Com as incríveis participações do próprio
Cristóvão Bastos ao piano, do Filó Machado ao
violão, Aline Morena na voz, pandeiro e ganzá, Tiago
Mello no pandeiro e demais percussões, Anderson
dos Santos Hilário no cavaquinho e caixinha de
fósforo, Máxi Groove no apito e primeiro surdo, Léo
Novaes no atabaque, André Ribas no acordeon e
Nabio Rodrigues no violão de sete! Um ﬁlme em
forma de samba!
21. BRASILEIRINHO (Waldir Azevedo/ Ruy Pereira da
Costa)
Video-bônus do cd digital “Aline Morena Convida!” Trecho
da apresentação de estreia do espetáculo “O Desconserto
Musical”, realizado em 2019, em parceria com o Palhaço
Propício ou o ator Jhonatan Mazo, parceiro de vida e dos
palcos há quatro anos! Juntos
já criaram quatro
peças/espetáculos de música com palhaçaria!
Segue o link do presente músico-circense:
https://youtu.be/x3qmsVa-jLI

22. TE QUIERO
Faixa-bônus do cd digital ALINE MORENA CONVIDA!
Música do Alberto Favero, letra do Mário Benedetti, e arranjo original do Zapater, a
faixa-bônus do cd digital ALINE MORENA CONVIDA é uma homenagem dela própria
ao regente José Luís da Silva (in memorian) do Coral Municipal Juvenil de Erechim, de
sua terra natal, onde cantou em sua adolescência por cinco anos! Com novo arranjo
dela e as participações incríveis da cantora venezuelana Eliana Cuevas, que reside no
Canadá na segunda voz e improviso vocal, e do músico e compositor uruguaio, o
versátil e tão sensível músico uruguaio Hugo Fattoruso no acordeon! Aline Morena
na Voz, piano e teclado! Com Amor e Som!

‘Eu sou da geração de artistas que respeita os mestres e mestras! Pra mim não existe música vocal
ou musical instrumental! Pra mim existe MÚSICA UNIVERSAL! E gosto mesmo é de misturar! Não
apenas gêneros e estilos, mas juntar as artes! Com vocês, chegando a partir de hoje nas
plataformas digitais, o cd digital “ALINE MORENA CONVIDA!” E mais o vídeo- bônus ao vivo com o
Palhaço Propício e a faixa-bônus “Te Quiero”, com o Hugo Fattoruso e a Eliana Cuevas!
Com 50 ilustres convidados (inclusive meu Mestre, Hermeto)! 12 composições próprias! Estreia
como arranjadora! Também clássicos da música brasileira e mundial! De corpo, mente, alma e
coração em gratidão pela Música maravilhosa e músicos e musicistas e cantores e cantoras
maravilhosas que existem no mundo todo! Alguns muito, alguns mais, alguns ainda não tão
conhecidos! Boa viagem!’
Aline Morena

“O SHOW de lançamento do cd digital “Aline Morena Convida!” intitula-se CONEXÃO:
BRASIL UNIVERSAL “ e conta com uma banda-base saindo de Curitiba de 3 músicos,
um ator-palhaço e um técnico de som! Em cada local haverão músicos/musicistas ou
cantores/as locais convidados, além de um proﬁssional de outra área artística para
fazer uma participação especial! O investidor ou patrocinador terá uma música a ele
dedicada, realizada com instrumentos não-convencionais que sejam matéria-prima
do próprio patrocinador!
Contato com a produção da artista:
aline@alinemorena.com.br
41 99129-5631
Links de acesso ao conteúdo do cd e de mais informações sobre o trabalho
artístico de Aline Morena:
https://tratore.ﬀm.to/alinemorenaconvida
https://youtube.com/channel/UCSGSMAbEC9aGiXwUHZO4rzQ
https://www.alinemorena.com.br
www.Instagram.com/aline_morena_nilson
www.facebook.com/alinepaulanilson
www.facebook.com/alinemorenaoﬁcial
https://youtu.be/x3qmsVa-jLI
https://tratore.ﬀm.to/tequiero
Aline na mídia:
https://www.cultura930.com.br/curitibaneando-com-aline-morena-exibido-em-18-11-2021
https://www.tocacultural.com.br/post/aline-morena-lan%C3%A7a-cd-digital-com-50-convidados

Fotos das gravações e convidados!

