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Museu da Casa Brasileira comemora o Natal 
com Orquestra Pinheiros e Coral EPC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto Música no Museu encerra 2011 com espetáculo especial que 
 tem também a participação do Coral do Clube Pinheiros.  

Os músicos interpretarão canções natalinas  
 

 
Na última apresentação do ano do Projeto Música no Museu da Casa Brasileira, 
realizado pelo Museu da Casa Brasileira – instituição da Secretaria de Estado da 
Cultura –, no dia 18 de dezembro, às 11h, os integrantes da Orquestra Pinheiros e  do 
tradicional coral do clube preparam um espetáculo especial com canções natalinas de 
gêneros variados. Sob a regência do maestro Murilo Alvarenga, à frente do grupo 
desde sua fundação, em 2002, a orquestra executará repertório com músicas já 
consagradas, outras menos conhecidas e uma inédita, Papai Noel, de Francisco 
Mignone, com adaptação especial para orquestra. 
 
O concerto integra a série Momentos Especiais, organizada pela produtora cultural 
Carmelita Moraes, dentro do projeto Música no Museu da Casa Brasileira, que está em 
sua 11ª edição e acontece tradicionalmente aos domingos, com entrada gratuita.  
 
A Orquestra Pinheiros é formada por associados e músicos convidados de outras 
agremiações. O Coral do Esporte Clube Pinheiros, por sua vez, é uma formação já 
consagrada, com 38 anos de atuação. Seus cantores apresentam um programa 
variado da música coral e na época de final de ano costumam emocionar o público 
com repertório formado por canções natalinas.  
 
O compositor, arranjador, maestro e diretor musical Murilo Alvarenga coleciona em 
seu currículo uma série de trabalhos, desde 1967, incluindo teatro, cinema, TV e 
propaganda, com várias participações em Festivais Internacionais e Produções no 
Brasil e no Exterior.  
 



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 num 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.  
 

REPERTÓRIO 
 

1. Jesu Parvule (Jesus Menino) – Tim Blickhan – CORAL 

2. Big Band Christmas – medley de músicas de Natal – ORQUESTRA 

3. Amazing Grace – tradicional escocesa – ORQUESTRA E CORAL 

4. Hallelujah! (G. F. Handel) (Messias) – ORQUESTRA E CORAL 

5. O Holy Night 

6. Noite Azul (Caldas/Cavalcanti) – CORAL 

7. Jingle Bells Jazz – ORQUESTRA 

8. Feliz Navidad! (José Feliciano) – ORQUESTRA 

9. Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow! 

10. The Christms Song 

11. When You Wish Upon a Star 

12. Natal Branco (Irving Berlin) 

13. Jesus a Dormir 

14. Big Band Christmas II 

15. Boas Festas (Assis Valente) 

16. Santa Claus is Coming to Town 

17. Papai Noel (F. Mignone) 

18. Noite Feliz 

 
 
SERVIÇO 

Música no Museu – Orquestra Pinheiros e Coral EPC – Tempo de Natal 

Data: 18 de dezembro, domingo, às 11h 



Museu da Casa Brasileira 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
Tel.: (11) 3032-3727 
Entrada Gratuita 
 
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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