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Rafael Abdalla Quarteto apresenta mistura de jazz com ritmos 
brasileiros em show no projeto Música no MCB 

 

 
 

26 de abril, domingo às 11h - Gratuito 
 
O projeto Música no MCB traz uma mistura de jazz com ritmos brasileiros para o terraço do Museu 
da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Em show no 
domingo, 26 de abril às 11h, o Rafael Abdalla Quarteto apresenta uma fusão da música de 
vanguarda jazzística com os ritmos brasileiros, como baião, samba, maracatu, congada e valsas 
brasileiras. 
 
O quarteto liderado por Rafael Abdala (contrabaixista e compositor) é formado por José Luiz 
Martins (piano), Edu Nali (bateria) e Vinícius Gomes (guitarra e violão). O repertório inclui 
composições próprias além de uma canção de Milton Nascimento. 
 
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 entre os 
meses de março e dezembro, reúnem atualmente cerca de 400 espectadores a cada domingo. 
 
SERVIÇO: 
Música no MCB – 16ª temporada 
 
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$ 6 e R$ 3 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos 
Gratuito aos sábados, domingos, feriados e aberturas noturnas 
 
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 - (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@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  
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