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Quinteto Vento em Madeira e Mônica Salmaso 
apresentam-se no Museu da Casa Brasileira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O grupo comandado por Léa Freire e Teco Cardoso leva ao público apresentação  
 com canções inéditas de seu novo CD e participação especial da cantora destaque da 

música popular brasileira, Mônica Salmaso 

 
Composto por instrumentos como piano, sax, contrabaixo, bateria e flauta, o quinteto 
Vento em Madeira faz apresentação intimista, com participação especial da cantora 
Mônica Salmaso, no próximo dia 11 de dezembro, às 11h, no Museu da Casa 
Brasileira – instituição da Secretaria de Estado da Cultura. O concerto integra a série 
Momentos Especiais, como parte do projeto Música no Museu, que acontece 
tradicionalmente, há 11 anos, aos domingos, com entrada gratuita.  
 
Com um repertório de música popular e erudita, os músicos executam um trabalho 
autoral que também revisita e homenageia grandes compositores brasileiros. Na 
apresentação, canções novas que farão parte do segundo CD do grupo (ainda em 
produção) serão apresentadas ao público, enquanto Mônica Salmaso empresta sua 
voz às melodias, com contracantos, ora acompanhando um instrumento ora em solo 
vocal.  
 
O Vento em Madeira mantém, em uma formação menor e camerística, as 
características de uma orquestra sinfônica, organizada antes pela parceria musical da 
flautista Léa Freire com o saxofonista Teco Cardoso, culminando no CD Cartas 
Brasileiras, em 2007, que reuniu mais de 60 músicos. O álbum, aclamado pela crítica, 
acabou se tornando um panorama da música instrumental paulista contemporânea e 
apresenta a composição Vento em Madeira (que mais tarde nomearia a formação 
atual do grupo), considerada um verdadeiro passeio pelo Brasil. 
 



Como fruto desse trabalho, nasce o quinteto, formado pelo piano de Tiago Costa, que 
contribui também como compositor e arranjador, pelo contrabaixo londrino de 
Fernando Demarco, que retorna ao Brasil após longa temporada morando na Europa, 
mais a bateria/percussão polirrítmica e criativa de Edu Ribeiro, que também contribui 
como compositor.  

 
A parceria de Léa Freire e Teco Cardoso 
A parceria musical de Léa Freire e de Teco Cardoso, iniciada nos anos 70, no CLAM 
(escola de música do Zimbo Trio) já rendeu trabalhos importantes como o CDs 
Quinteto e Meu Brasil, de autoria do Teco, o já citado álbum Cartas Brasileiras, de Léa 
Freire, em que Teco foi o produtor musical, e o Waterbikes, gravado na Dinamarca 
com o renomado pianista Thomas Clausen. Teco (Núcleo Contemporâneo), e depois 
Léa (Maritaca), se envolveram na criação de selos independentes, dedicados ao 
músico e à música Brasileira. 
 
 
REPERTÓRIO 
 

 1. Vento em Madeira (Léa Freire) 
 2. 10:31 (Léa Freire) 
 3. Copenhague (Léa Freire) 
 4. Choro na Chuva (Léa Freire) 
 5. Viva Júlia (Tiago Costa) 
 6. Frango no Trevo (Teco Cardoso) 
 7. Luz Negra (Léa Freire) 
 8. A Fuga da Zabumba (Léa Freire) 
 9. Felipe na Área (Tiago Costa) 
10. Labirinto (Léa Freire) 
11. Turbulenta (Léa Freire) 
12. Espiral (Léa Freire) 
13. A Coisa Ficou Russa (Léa Freire) 
 

FORMAÇÃO 
 
Léa Freire: flautas 

Teco Cardoso: flautas e sax 

Tiago Costa: piano 

Edu Ribeiro: bateria 

Fernando Demarco: baixo 

 

Participação Especial: Mônica Salmaso 

Sobre o Projeto Música no Museu  
Um dos projetos mais longevos do calendário do Museu da Casa Brasileira, o Música 
no Museu traz, há 11 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, assim como os maestros Julio Medaglia e João Carlos Martins e os 
pesquisadores e músicos Benjamin Taubkin, Antônio Nóbrega e Magda Pucci. Mais de 
120 mil pessoas conferiram, nas 11 edições do projeto, as apresentações de nomes 
importantes da música brasileira, como Zimbo Trio, Mawaca, Orchestra Bachiana, 
Mutrib, entre tantos outros grupos, coletivos, projetos solo e camerísticos populares e 
eruditos.  



 
Na temporada de 2011, o projeto, com a coordenação de Carmelita Rodrigues de 
Moraes, tem como objetivo divulgar a diversidade musical nacional e internacional por 
meio de diversos estilos: instrumental, erudita, popular, entre outros, e, ao mesmo 
tempo, oferecer ao público momentos agradáveis e especiais.  
 

Serviço  

Música no Museu - Vento em Madeira com part. especial de Mônica Salmaso  

Data: 11 de dezembro, domingo, às 11h 
Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: 11 3032-3727 
Entrada Gratuita 
 
Apoio: Fritz Dobbert, Cerâmica Atlas, Rita Menezes Produções Musicais 
 
 
Estacionamento: preço único - R$ 15 
Bicicletário com 20 vagas  
Acesso a portadores de deficiência física. 
 
Visitas orientadas: 11 3032-2564 / agendamento@mcb.org.br 
www.mcb.org.br    
twitter.com/mcb_org  
 
 
Informação para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
 
A4 Comunicação (11) 3897-4122 
Karina Betencourt | karinabetencourt@a4com.com.br  
Neila Carvalho | neilacarvalho@a4com.com.br   
 
No Museu da Casa Brasileira 
Solange Viana - Coordenação 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 
Ciro Bonilha – (11) 2627-8166 cbonilha@sp.gov.br  
Ellen Oliveira – (11) 2627-8243 ellenoliveira@sp.gov.br   
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