
Apesar de passar a vida compondo, o músico, jornalista e compositor Nando Pires, vem a lançar em primeiro lugar, 12/06/2012, 

uma de suas últimas composições (Meio a Meio) disponível para audição e download gratuito em seu blog: 

Nando ressalta que a primeira estrofe dessa música saiu de sua inteira boca e, de uma vez só, durante uma briga em um 

relacionamento bem desgastado, há cerca de 6 anos atrás.

A outra metade da letra ficou incompleta até janeiro de 2012 quando ele resolve se debruçar sobre a composição para terminar 

seu refrão e arranjo, pois apesar de ter lançado seu primeiro álbum em 13/12/2010, o “Just Rock” onde faz releituras de clássicos 

do rock'n'roll e do blues (também disponível para audição e download em seu blog), ele vinha sendo cobrado a lançar músicas 

próprias.

Meio a Meio foi composta em duas partes além de ter sido uma de suas últimas composições, mas a primeira a ser lançada e 

também expressa um desejo simples, embora bastante inusual, que é o da divisão equivalente e compreensão entre as pessoas... 

De forma que tudo pode ficar “meio” confuso!

Nando classifica o estilo dessa composição como “New Brazillian Rock'n'Blues” já que ela reúne elementos da música brasileira, 

além de ser um blues/rock. Outra forte característica musical de Meio a Meio é o desfecho de seu refrão que vira um flamenco 

(com castanholas e tudo), um estilo espanhol muito presente nas latinas influências musicais de Nando Pires. O “New” de seu 

estilo fica por conta do uso de modernos efeitos eletrônicos, como os scratchs típicos dos DJs.

A música foi gravada, mixada e masterizada em seu “home studio” entre janeiro e junho de 2012. Todas as guitarras, violões, 

contrabaixo, vocais, letra e arranjo são de Nando Pires, o pandeiro, repinique e tamborim que dão maior vida à base do solo de 

guitarra são do percussionista Dirceu Alves e as baterias, teclados, nipes, scratchs e castanholas são do tecladista Fábio Laguna 

( ), seu grande parceiro musical.

Atualmente Nando está trabalhando em mais dois singles, um autoral e uma releitura, que deverão ser lançados com intervalos 

de aproximadamente 20 a 30 dias um do outro e ainda há um álbum completo, com outras 15 músicas inéditas, saindo do forno 

para 2012, mas ele não define datas específicas para seus lançamentos por conta das diversas implicações financeiras que os 

projetos envolvem.

Nando Pires ressalta que tem o forte desejo de aquecer a sua agenda de shows e que continuará apresentando o programa Clube 

da Música pela Rádio Clube de Araras ( ), a escrever para as revistas Interativa 

( ) e Produção Áudio ( ), além dos jornais do Grupo 1 de São Paulo 

( ) e do Opinião Jornal de Araras (amplo conteúdo que está todo disponível em seu blog).

www.nandopires.com.br

www.myspace.com/fabiolaguna

www.radioclube.com.br

www.revistainterativa.com.br www.paudio.com.pt

www.grupo1.com.br

Release Meio a Meio
Nando Pires lança sua primeira música autoral!
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