
C H A M A   V I O L E T A



Chama Violeta é um grupo 
que nasceu em 2010, em 
Porto Alegre. Com um som 
original, profundo e trans-
mutador, mistura ritmos e 
sensações em uma levada 
genuinamente brasileira, 
mesclada a influências de 
todos os cantos do mundo 
– um pouco do samba, do 
maracatu, do soul e de 
ritmos africanos, produzin-
do assim uma sonoridade 
bem percussiva em todas 
as suas composições. Com-

posto por Chirú dos Santos 
(vocal e violão), Rafael 
Pavão (percussão e voz), 
Titeu Moraes (guitarra), 
Paulo Liska (baixo) e Duda 
Cunha (bateria), o grupo 
traz em suas músicas ima-
géticas e transcendentais, a 
preocupação com a vida, 
com o homem e com a 
terra, tecendo então uma 
musicalidade que não se 
encaixa em um único 
gênero musical e desconhe-
ce seus limites.
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Em 2015, a Chama Violeta 
mergulhou de cabeça na pro-
dução de seu mais recente 
trabalho, seu primeiro disco – 
“ILHA”, projeto financiado 
pelo Fumproarte, e que conta 
com grandes nomes envolvi-
dos em todas as etapas. A 
produção musical fica a 
cargo de Edu Martins, produ-
tor que atuou ao longo das 

últimas décadas ao lado de 
grandes artistas da música 
brasileira, como Cesar Ma-
riano, Milton Nascimento e 
Marina Lima, além de alguns 
artistas internacionais, como 
George Benson e Dave Lieb-
man.  O disco traz ainda 
uma série de participações 
muito especiais como: o 
grande mestre percussionista 

Naná Vasconcelos, o cantor 
carioca Wilson Simoninha, o 
cantor e compositor Serginho 
Moah (Papas da Lingua), o 
músico e um dos representan-
tes da cultura praieira no Sul 
do país, Kako Xavier, o 
músico e mestre griot, Edu do 
Nascimento (Sopapo), o 
músico Nê Kisiolar (Chimar-
ruts),  o guitarrista Udi Fagun-
des (Gabriel Pensador) e uma 
das fundadoras do grupo 
Chama Violeta e peça chave 
em todo este projeto, a per-
cussionista Lua Fernandes, 

entre outros artistas e amigos. 
Lançado em maio (2016), o 
disco foi gravado no Estúdio 
Transcendental, com grava-
ção e mixagem feitas por Leo 
Bracht e masterização feita 
no Estúdio Classic Master, em 
São Paulo, por Carlos Freitas. 
Já toda a parte referente a 
arte gráfica de “ILHA”, ficou 
nas mãos e no olhar das ar-
tistas visuais Nathalia Grill e 
Mariana Borges. 
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O show de Lançamento de 
“ILHA” foi realizado no dia 
17 de maio de 2016,  no 
Teatro  Renascença, em 
Porto Alegre. Com ilumina-
ção de Fernando Ochoa, a 
apresentação marcou esta 
nova etapa importante no 
trabalho do grupo e por isso 
contou com as participações 

de pessoas importantes em 
todo este processo. Lua Fer-
nandes, Edu Martins, Nê Ki-
siolar, Pingo Borel, entre 
outros artistas, são os músi-
cos que fizeram parte desta 
grande noite e que subiram 
ao palco junto com o grupo. 
Após o lançamento oficial do 
disco, a Chama Violeta segue 
sua agenda de shows para 
divulgar o mais novo traba-
lho.
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Chirú (vocal e violão) 

Rafael Pavão (percussão e voz) 

Titeu Moraes (guitarra) 

Paulo Liska (baixo) 

Duda Cunha (bateria) 
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www.chamavioleta.org

(51) 3237 6669 Outros 500

(51) 8594 6785 Guilherme Carlin

(51) 9579 6716 Nilo Feijó

produtoraoutros500@gmail.com

www.facebook.com/ChamaVioletaGrupo


