
KOLOMBOLO DIÁ PIRATININGA CONVIDA MARIANA VIRIATO 
04 de outubro 

 
Nesta apresentação, o Kolombolo diá Piratininga leva ao palco a sambista e compositora 

paulistana Mariana Viriato, integrante da ala de compositores do grêmio. Em seu repertório a cantora 
mostrará obras autorais, como Lua de São Jorge em parceria com os músicos Renato Dias e Lucas 
Laganaro, além de pérolas do samba paulista, entre elas Linda Manhã, de Zeca da Casa Verde e 
Tristeza, de Toniquinho Batuqueiro. (Música Para Todos- Prêmio Funarte de Música Brasileira 2012, 
realização Coletivos T.D.V e Cooperativa de Música de SP) 

 
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida 
Prado  
Data: 04.104 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) 
 
 
 

 

ASSOCIAÇÃO RASO DA CATARINA CONVIDA REGIONAL BRASILEIRO 
11 de outubro 

Regional Brasileiro é a sonoridade da música tradicional brasileira, executada por um regional de 
choro que amplia seus horizontes, sua sonoridade, tocando os mais variados ritmos e gêneros da 
música popular brasileira. O grupo apresenta clássicos do choro e composições de Zé Barbeiro - violão 
de 7 e de Walter Pinheiro, idealizador do trabalho flautista/saxofonista, com Ildo Silva – cavaco e 
Claudinho Martins – percussão. (Música Para Todos- Prêmio Funarte de Música Brasileira 2012, 
realização Coletivos T.D.V e Cooperativa de Música de SP). 

 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado  
Data: 11.10 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) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MÁRCIO GOMES 
12 de outubro 

 
 

Márcio Gomes canta e encanta no show “Eternas Canções”, 
buscando resgatar a fase ouro da música popular, fazendo com que 
os mais velhos a recordem e que os mais novos a conheçam. O 
repertório romântico é a vertente do show, passando por vários ritmos 
da música brasileira e internacional.  

 
 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado  
Data: 12.10 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) 

 
 
 

 
COMBOIO DE CORDAS CONVIDA QUARTETO KVAR 

17 de outubro 
 

KVAR é o quarteto formado por Vinícius 
Gomes (guitarra), Fábio Leandro (piano), Igor 
Pimenta (contrabaixo) e Guilherme Marques (bateria), 
que se encontraram tocando na noite paulistana e 
descobriram afinidades estéticas e musicais. A 
reunião entre os músicos resulta em uma música 
recheada de influências que transitam pelas 
referências da música popular brasileira, além de 
expoentes nomes do jazz americano. KVAR sobe ao 
palco do “Música para Todos” para apresentar seu 
jazz brasileiro em uma apresentação única e singular. 
(Música Para Todos- Prêmio Funarte de Música 
Brasileira 2012, realização Coletivos T.D.V e 
Cooperativa de Música de SP) 

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado   
Data: 17.10 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) 

 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIAÇÃO RASO DA CATARINA CONVIDA BRUNO BRASIL E FERNANDO DINIZ 
24 de outubro 

 
O evento comemora oito anos da parceria de Bruno Brasil e Fernando Diniz. No show os dois 

tocam, cantam e apresentam convidados especiais que os acompanharam nessa jornada pelo cenário 
da música autônoma paulistana. Bruno é músico, psicólogo e mistura as duas profissões nas letras de 
suas canções que costumam ter histórias, personagens e abordagens curiosas de temas polêmicos. Já 
Fernando é diretor musical, arranjador, multi-instrumentista, conhecido por sua capacidade de misturar 
teoria, técnica e intuição para criar belos arranjos e canções. (Música Para Todos- Prêmio Funarte de 
Música Brasileira 2012, realização Coletivos T.D.V e Cooperativa de Música de SP). 

 
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado  
Data: 24.10 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) 

 
 

 
XII ENCUN – ENCONTRO NACIONAL DE COMPOSITORES 

31 de outubro 
 
Entre os dias 31 de outubro e 09 de novembro, São Paulo abrigará a XII Edição do ENCUN – 

Encontro Nacional de Compositores. O evento, que acontece uma vez por ano e é itinerante e 
descentralizado, conta com atividades gratuitas em diversos espaços públicos. Ele tem como intuito 
reunir pessoas envolvidas com a prática de música contemporânea e experimental, bem como estimular 
a reflexão sobre tais práticas.  

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: 31.10 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MÚSICA 
 
 

COISINHA 
05 de outubro 

 
Dividindo os vocais com Lula Lira, Felipe S. e demais membros do Mombojó, China idealiza o 

show infantil Coisinha. A apresentação revisita o cancioneiro infantil, buscando nas suas próprias 
lembranças canções de Vinicius de Moraes, Toquinho, Trem da Alegria, Trio Esperança, Balão Mágico e 
músicas que fazem parte da cultura popular.  

O show é interativo, as crianças podem participar cantando, participando das brincadeiras 
propostas ou pintando os temas das cantigas em tela que vira cenário, o fundo do palco projeta a 
imagem dos desenhos. 

 
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado  
Data: 05.10 às 17h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um por pessoa) 
 

 
 

 
VITOR ARAÚJO 

18 de outubro 

Vitor Araújo é um famoso pianista que iniciou seus estudos aos nove anos de idade, no 
Conservatório Pernambucano de Música. Polêmico entre artistas e jornalistas, Vitor já foi premiado pela 
APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) considerado como a maior revelação da música 
brasileira em 2008.  

Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 18.10 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um por pessoa) 
 
 
 
 



CAUBY PEIXOTO 
19 de outubro 

 
O cantor Cauby Peixoto, que acaba de gravar um novo álbum em homenagem a Nat King Cole, 

que será lançado no começo do próximo ano, canta composições de músicos clássicos da MPB, como 
Edu Lobo, Gonzaguinha, Taiguara, Chico Buarque e Caetano Veloso.  

Não faltarão, também, seus grandes sucessos e músicas de seus recentes e premiados álbuns 
"Reencontro" (com Ângela Maria - 2013) e "Minha Serenata". 

 
 
Serviço  
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 19.10 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
por pessoa) 
 
 
 

 
EDUARDO GUDIN 

25 de outubro 
 

Apresentando músicas de diversas fases de sua rica carreira artística, o artista paulistano 
Eduardo Gudin traz em primeira mão algumas músicas inéditas que farão parte de seu próximo CD. 

No palco, Gudin, ao violão e voz, será acompanhado pela cantora Karina Ninni e pelos 
percussionistas Raphael Moreira, Ewerton Almeida e Jorginho Cebion.  
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 25.10 às 21h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado um 
por pessoa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAULINHO BOCA CANTA NOVOS BAIANOS 
26 de outubro 

 
Trazendo de volta o clima e a efervescência cultural que tomou conta do mundo nos anos 70, o 

artista Paulinho Boca apresenta, a sua maneira, as maravilhosas histórias dos Novos Baianos. O show 
está rodando todo o Brasil e relembra, também, os sucessos da sua carreira solo. 

 
 
Serviço 
Local: Teatro Décio de Almeida Prado 
Data: 26.10 às 19h 
Duração: 60 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado 
um por pessoa) 
 


