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Programação de junho do projeto Música no Museu começa 
com a viola caipira de Neymar Dias 

 

 
 

Sucesso de público e de crítica, o projeto Música no Museu da 
Casa Brasileira, apresenta sua programação especial para o 

mês de junho. 
 

10 de junho, às 11h, grátis. 
 

No segundo domingo de junho, dia 10, às 11h, o projeto Música no Museu apresenta 
Neymar Dias Quinteto no Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria do 
Estado da Cultura. Com enorme sucesso de público, o programa é gratuito e está em 
sua 12ª edição. 
 
Na ocasião, o músico de reconhecido talento apresenta 
show de lançamento do CD “Caminho de Casa”, que  
contará com a presença de Igor Pimenta no contrabaixo, 
Gabriel Altério na bateria, Daniel Pires na viola de arco e 
Toninho Ferragutti no arcodeom. O repertório traz 
músicas do próprio Neymar Dias e também de Tião 
Carreiro, Borguetinho e Toninho Ferragutti. 
 
No domingo seguinte, dia 17, é a vez de Paulo 
Martelli se apresentar com o Quarteto Romanov. 
Formado pelos violinistas russos Alexey Chashnikov e 
Tatiana Vinogradova, o violista russo Simeon Grinberg e 



o violoncelista brasileiro Rodrigo Andrade Silveira, o quarteto reativa o antigo trabalho 
de música de câmara e se une ao violonista Paulo Martelli, cujo perfil é puramente 
solista.  

 
Para encerrar o mês, no domingo 24, o Metá-
Metá traz composições, que representam o 
universo musical afro-religioso brasileiro, 
dispensando o uso de percussão, sem deixar as 
características rítmicas de lado. O trio, formado 
por Juçara Marçal na voz, Thiago França no sax 
e Kiko Dinucci no violão, ressalta elementos 
harmônicos e melódicos, bem como signos da 
influência africana. 
 

Sobre o projeto Música no Museu - Um dos projetos mais tradicionais do calendário 
do Museu da Casa Brasileira, o Música no Museu traz, há 12 anos, apresentações de 
qualidade com entrada gratuita em um dos locais mais charmosos da cidade: o jardim 
da instituição. Nesse período, curadores de renome assinaram a programação. Entre 
eles, o músico e historiador Carlinhos Antunes, os maestros Julio Medaglia e João 
Carlos Martins e os pesquisadores e músicos Benjamin Taubkin, Antônio Nóbrega e 
Magda Pucci. Mais de 200 mil pessoas já conferiram, nas 12 edições do projeto, as 
apresentações de nomes importantes da música brasileira, como Zimbo Trio, Mawaca, 
Orchestra Bachiana, Mutrib, entre tantos outros grupos, projetos solo e camerísticos 
populares e eruditos.  
 
Na temporada de 2012, o projeto conta com a coordenação de Carmelita de Moraes e 
tem como objetivo divulgar a diversidade musical nacional e internacional por meio de 
estilos variados: instrumental, erudita, popular, entre outros. Ao mesmo tempo, oferece 
ao público momentos agradáveis e especiais. 
 

SERVIÇO: 
Música no Museu da Casa Brasileira 
10 de junho – Neymar Dias Quinteto 
17 de junho – Paulo Martelli e Quarteto Romanov 
24 de junho – Metá-Metá - Thiago França, Juçara Marçal e Kiko Dinucci 
 
Horário: sempre às 11h 
Entrada gratuita 
 
Local: Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: (11) 3032-3727 
 
Acesso a pessoas com deficiência / bicicletário 
Estacionamento pago no local – Domingo: Valor único – R$15,00 
Acesso a portadores de deficiência física. 
Visitas orientadas: (11) 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br  
www.mcb.org.br    
 
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
Solange Viana - Coordenadora de comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
Mercedes Guilloux - Assistente de comunicação | assistcomunicacao@mcb.org.br  
Izabelle Prado - Assistente de comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br  
 
Informações para a imprensa - Secretaria de Estado da Cultura 
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Renata Beltrão - (11) 2627-8166 rmbeltrao@sp.gov.br  
Giulianna Correia – (11) 2627-8243 gcorreia@sp.gov.br  

 

 

mailto:rmbeltrao@sp.gov.br
mailto:gcorreia@sp.gov.br

