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FAMÍLIA LIMA LANÇA PROJETO MAIS OUSADO 
 DA CARREIRA: ‘CARMINA BURANA’ 

 
Tomando como base a obra homônima do alemão Carl Orff, a banda selecionou dezoito faixas 

desta cantata de 1937 e, a partir de sua partitura original, inseriram elementos de rock, jazz e música 
eletrônica. 

Um projeto inédito – com 70% das músicas em latim – com lançamento em duas etapas: a primeira no 
universo digital, pelo portal Uol, e a segunda no Auditório Ibirapuera (SP), com show de estréia no 

dia 7 de novembro de 2007. 
 

Com o intuito de refrescar sua imagem, aumentar a expectativa de seu público já cativo e ter 
tempo para produzir livremente um projeto inédito que representasse sua identidade real, a Família 
Lima deliberadamente se recolheu da mídia nacional. De agosto de 2005 para cá, iniciou a fase de 
concepção do álbum mais livre, verdadeiro e ousado da carreira e que agora chega ao mercado em 
CD e DVD com selo independente: Carmina Burana.  Um projeto inédito, com lançamento em 
duas etapas: em outubro no portal Uol e no dia 7 de novembro de 2007no Auditório Ibirapuera, em 
São Paulo, com show de estréia para imprensa e convidados.  



Com produção e direção musical de Lucas Lima, vocalista e integrante mais jovem da banda, o 
novo projeto é baseado na obra Carmina Burana, do compositor erudito Carl Orff e que teve sua 
estréia mundial em 1937, na Alemanha. Trata-se de uma coletânea de 24 canções, baseadas em 
textos medievais encontrados em 1803 em uma abadia na região da Alta Baviera.  

         
        O que a Família Lima fez foi selecionar 18 destas músicas e inseri-las ao longo do disco, mas não 
em sua forma original. A partir da partitura original, elementos de rock & roll, jazz e música 
eletrônica foram inseridos e, em muitos casos, até substituem os instrumentos sinfônicos, o que dá a 
estas músicas uma energia renovada e traz canções já consagradas para um contexto sonoro ainda 
mais contemporâneo. 

         
Além destes trechos da Carmina Burana, ainda constam no projeto composições próprias como 

Inverno – de Lucas Lima e eleita primeira música de trabalho do projeto – que utiliza samples de um 
dos movimentos do Inverno das Quatro Estações de Vivaldi; músicas de outros compositores 
eruditos como Rimsky-Korsakov (O Vôo do Besouro, da ópera Czar Saltan, música extremamente 
conhecida do público geral, apresentada pela Família Lima com uma sonoridade eletrônica, com 
loops de Drum n’ Bass) e Verdi (Va Pensiero, ária da ópera Nabucco, ária também conhecidíssima 



que, na versão da Família Lima, teve a participação do renomado guitarrista Tomati, do Sexteto do 
Jô Soares), além de outras composições próprias como Silêncio e Sombra na Parede, e de 
compositores atuais como Mal Nenhum, do produtor e músico Otávio de Moraes e Daniella 
Mônaco.         

 
“O conceito geral do álbum é o de um enfoque maior à intenção e construção artística, e não 
necessariamente suprir um hiato de mercado. Procuramos produzir uma obra que fosse 
apreciada pelos ouvidos, pelos olhos e pela alma. Esperamos que o público goste deste novo 
projeto que, com certeza, será um divisor de águas em nossa carreira”, Lucas Lima.         
 

A própria capa do CD/DVD revela a citação do músico. Não há uma foto da banda, e sim uma 
obra de arte para ilustrar o projeto. O renomado artista plástico Flávio Scholles produziu um 
quadro especificamente para ser a capa deste álbum. Pautado por Lucas Lima, apresentou em sua 
tela “Linha do Tempo” uma demonstração didática e artística da evolução do pensamento humano, 
baseando-se, principalmente, nas artes plásticas e na música. Em formato digipak e sem encarte, 
quem se interessar por informações adicionais terá o site oficial como fonte de referência 
www.familialima.com.br ou o DVD de extras.  



Carmina Burana, além do CD com 24 faixas, conta também com um completo DVD. Nele 
constam making of da gravação, filmado durante o mês de julho de 2006, clipes das músicas 
Inverno, Carmina Burana – O Fortuna e Obsession, do Crossover (projeto paralelo de música 
eletrônica do violinista Amon-rá e o Dj Julio Torres, filmado ao vivo no Skol Beats 2006, o maior 
festival de música eletrônica do mundo), além da letra de todas as faixas do CD (com tradução), 
fotos de bastidores, informações sobre a capa do projeto, ficha técnica completa e 
agradecimentos. 
 

 
Informações para a imprensa 

Rogéria Takata  
rogeria@familialima.com.br  
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Carmina Burana  

         Forutuna Inperatrix Mundi   

                  O Fortuna    .01*  *  
                  Fortune plango vulnera    .02* 

 

Inverno    .03* 
 

Sombra na Parede    .04* 

 

Carmina Burana 

         Primo vere         

                  Veris leta facies    .05 
                  Omnia Sol temperat    .06 

                  Ecce gratum    .07 

         Uf dem Anger    
                  Dança    .08 

                  Were diu werlt alle min    .09 

 

Silêncio    .10 

 

Va Pensiero    .11* 

                                                
*
 O álbum faz muito mais sentido se ouvido inteiro, mas, se isto não for possível, as 

marcadas com * são essenciais e ilustram bem o restante do disco. 

Carmina Burana  

         In Taberna 

                  Estuans interius    .12 
                  Olim lacus colueram    .13 

                  Ego sum abbas    .14 

                  In taberna quando sumus    .15* 
 

O Vôo do besouro    .16* 

 

Mal Nenhum    .17 

 

Carmina Burana 

         Cour D’amours 

                  Amor volat undique    .18 

                  Dies nox et omnia    .19 
                  Circa mea pectora    .20 

                  In trutina    .21 

 

Carmina Burana 

         Blanziflor et Helena      

                  Ave Formosíssima    .22 
         Fortuna Imperatrix Mundi 

                  O Fortuna    .23* 

 
A Aventura dos Besouros mix    .24* 

(remix de O Vôo do Besouro – por Drumagick



 


