
GONZAGA LEAL 
01 e 02 de novembro 

 
O cantor pernambucano Gonzaga Leal apresenta seu 

novo CD, “De mim”, que é guiado pelo som de dois 
protagonistas: a voz e a viola nordestina. O trabalho conta 
com composições de nomes como Lula Queiroga e Adriana 
Calcanhotto.  

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 01 e 02.11 às 21h e 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um por 
pessoa) 
 
 

ENCUN – ENCONTRO NACIONAL DE COMPOSITORES 
07 de novembro 

 
A XII Edição do ENCUn - Encontro Nacional de Compositores -  ocorrerá em São Paulo entre os 

dias 31 de outubro e 09 de  novembro, com atividades gratuita em diversos espaços públicos. 
Na edição de 2014, o encontro terá como um de seus focos o trabalho colaborativo, que pode 

tomar diversas formas, tais como a colaboração entre compositor e intérprete, entre vários 
compositores, entre artistas de diversas áreas e músicos, dentre outras. Serão realizadas 
apresentações musicais, instalações sonoras, oficinas, debates e comunicações. 

Os artistas participantes foram selecionados a partir de uma chamada aberta, como é o usual em 
todas as edições do evento.  

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 07.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitando um por pessoa) 
 
 

VERÔNICA FERRIANI 
15 de novembro 

 
Cantando músicas do seu segundo disco, “Porque a boca fala aquilo do que o coração ta cheio”, 

a cantora Verônica Ferriani faz show com músicas autorais escritas entre 2011 e 2012. 

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 15.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
por pessoa) 
 
 



CAMERATA DE VIOLÕES DE SANTOS DO PROJETO GURI RECEBE A CANTORA 
ALICE CAYMMI 
21 de novembro 

O Grupo Camerata de Violões de Santos do Projeto Guri transita entre os universos erudito e 
popular com arranjos diversificados e bem humorados. Este ano o grupo homenageia o centenário de 
um dos maiores compositores da música brasileira, Dorival Caymmi, tocando na íntegra as canções do 
disco “Eu vou pra Maracangalha”, de 1957. Nesse show, o grupo recebe a cantora e compositora Alice 
Caymmi, neta do artista homenageado. 

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 21.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um por pessoa) 
 
 

 
 
 
 
 
 

AYRTON MONTARROYOS 
14 de novembro 

 
O cantor Ayton Montarroyos interpreta canções 

do rico acervo musical pernambucano em seu show 
“Meus Pernambucos”. Em seu repertório, músicas de 
compositores como Luiz Gonzaga, Nelson Ferreira, 
Karina Buhr, Otto, entre outros. 
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 14.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um por pessoa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANGELA MARIA EM VOZ E VIOLÃO 
23 de novembro 

 
 “Angela em voz e violão” é o novo show da 
consagrada cantora Angela Maria. No repertório, 
estão clássicos de sua carreira, além de músicas que 
foram regravadas por ela em seu mais recente 
álbum, “Eu voltei”.  
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 23.11 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora do início da sessão, limitado um 
por pessoa) 

 
 

ZEZÉ MOTTA 
16 de novembro 

 
Com sua voz poderosa, cantora Zezé Motta apresenta seu novo show, “Negra Melodia”, baseado 

em seu novo CD, que é dedicado inteiramente às canções de Luiz Melodia e Jards Macalé. No 
repertório estão "Magrelinha", "Dores de Amores", "Estácio Holly Estácio", "Vapor barato" e "Soluços", 
entre outras. 

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 16.11 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um por pessoa) 
 
 

WANDERLÉA 
20 de novembro 

 
A cantora Wanderléa, considerada a rainha da Jovem Guarda, 

apresenta um show especial com seus maiores sucessos, relembrando 
músicas como “Prova de Fogo”, “Para o casamento” e “Foi assim”, além de 
alguns números de seu recém-lançado DVD, Maravilhosa.  

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 20.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora 
antes do início da sessão, limitado um por pessoa) 
 

 
 
 
 



PAULO NETO 
29 de novembro 

 
Lançando uma reedição especial do seu disco, incluindo três novas faixas, o pernambucano 

Paulo Neto se apresenta com repertório que mescla referências de sua origem nordestina com samba 
do sudeste.  

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 29.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
por pessoa) 
 
 
 

JOSILDO SÁ 
28 de novembro 

 
Cantor e compositor com presença de palco instigante, Josildo Sá sempre esteve com ouvido 

atento à música do mundo. O artista é referência na atual cena do forró nordestino e dialoga o ritmo com 
diversas nuances musicais como samba e a entoada. 

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 28.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

CURUMIN 
08 de novembro 

Curumin iniciou sua carreira solo em 2003 com o lançamento de seu primeiro CD “Achados e 
Perdidos”, que apresenta influências musicais do soul e funk americanos. Seu último álbum, “Arrocha”, 
foi lançado, simultaneamente, no Brasil, nos EUA e Japão, em 2012. 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 08.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LILIAN 
22 de novembro 

No show no teatro Decio Almeida Prado, a cantora apresenta, além dos sucessos de carreira, 
novo repertório que deve estar no próximo CD, que incluirá regravações do Rock à Bossa Nova.  

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 22.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

MÁRCIA CASTRO 
09 de novembro 

A cantora e compositora baiana, Márcia Castro lança seu terceiro trabalho, “Das Coisas Que 
Surgem”. A artista tem, em sua carreira, álbuns importantes como “Pecadinho” que foi seu divisor de 
águas em sua vida.  

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 09.11 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

SILVA 
11 de novembro 

O cantor, músico e compositor Silva lançou seu primeiro álbum em 2012, “Claridão”. O cantor que 
já está consagrado com um dos principais nomes da música contemporânea da MPB com repercussão 
também no exterior, nesse ano, circula com o seu trabalho “Vista pro mar”. 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 11 e 12.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

MORAES MOREIRA 
30 de novembro 

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 30.11 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 


