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Orquestra Pinheiros e Coral ECP encerram 15ª tempor ada do 
projeto Música no MCB 

 

 
 

14 de dezembro, domingo às 11h - Gratuito 
 

A Orquestra Pinheiros e Coral ECP (Esporte Clube Pinheiros) apresentam o concerto “Tempo 

de Natal” no dia 14 de dezembro, às 11h, encerrando a programação do projeto Música no 

MCB, que teve média de público de 400 pessoas por domingo em sua 15ª temporada. O 

Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 

agradece aos visitantes que compareceram semanalmente ao terraço do MCB para assistir às 

apresentações musicais de qualidade, com entrada gratuita. Os shows do Música no MCB 

serão retomados a partir de março de 2015. 

 

Em celebração ao Natal, sob a regência do maestro Murilo Alvarenga, a Orquestra Pinheiros e 

o Coral do Esporte Clube Pinheiros trazem ao MCB 74 músicos e cantores, com as solistas Ana 

Taglianetti e Rita Valente, e a pianista Denise Divenuto. O repertório mistura clássicos das 

festas de fim de ano com temas menos conhecidos. Entre eles, estão “O Primeiro Natal”, 

“Hallellujah!”, “O Pequeno Tambor”, e “We Wish you a Merry Christmas”.  

 

A programação musical continua no museu mesmo no período de recesso do projeto Música 

no MCB. Em 25 de janeiro, às 11h, a Orquestra Instituto GPA realiza concerto especial para o 

Aniversário de São Paulo, com entrada gratuita. A agenda atualizada do MCB, com os 



destaques de exposições, música, palestras e outros eventos está sempre disponível no site 

mcb.org.br.  

 

Sobre o projeto Música no MCB 

Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já beneficiou mais de 220 mil 

pessoas, que tiveram acesso gratuito a shows de grupos como Pau Brasil, Zimbo Trio, Projeto 

Coisa Fina, Orquestra Bachiana Jovem, Grupo Aum, Mawaca e Traditional Jazz Band, entre 

outros. As apresentações, que acontecem em palco montado no terraço do Museu da Casa 

Brasileira, reúnem atualmente cerca de 400 espectadores a cada domingo. 

 

Serviço 

Música no MCB 

 

DEZEMBRO 

7.12 – Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil Guri 

14.12 – Orquestra Pinheiros e o Coral ECP 

 

Dia e Horário: Domingo, sempre às 11h 

Entrada gratuita 

 

Local: Museu da Casa Brasileira 

Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  

Tel.: (11) 3032-3727 

 

Visitação 

De terça a domingo, das 10h às 18h 

Ingressos: R$ 4 e R$ 2 (meia-entrada) 

Gratuito aos sábados, domingos e feriados 

 

Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 

Estacionamento pago no local 

 

Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br  

www.mcb.org.br    

 

Informações para a imprensa | Museu da Casa Brasileira 

Filipe Bezerra - Coordenador de comunicação | comunicacao@mcb.org.br  

João Vicente - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br  

Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br 

 

Informações para a imprensa | Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 

Jamile Menezes – (11) 3339-8243 | jmferreira@sp.gov.br 

Natália Inzinna – (11) 3339-8162 | ninzinna@sp.gov.br  


