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Rafa Castro apresenta composições de seu novo álbum 
‘Fronteira’ em apresentação no Música no MCB 

 

 
Foto: Lorena Dini 

 
Domingo, 9 de julho às 11h – entrada gratuita 

 
 
O jovem compositor e pianista mineiro, Rafa Castro, apresenta um repertório com algumas de 
suas mais belas canções instrumentais, incluindo as de seu novo CD ‘Fronteira’, que será 
lançado em setembro, na edição do dia 9 de julho do Projeto Música no MCB. Realizado pelo 
Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o 
projeto traz apresentações sempre aos domingos, às 11h, com entrada gratuita. 
 
Ao lado do baixista Igor Pimenta, do baterista Gabriel Alterio e do guitarrista Vinícius Gomes, 
Rafa promete levar ao público uma atmosfera de encantamento e descobertas em um show 
com uma roupagem moderna e livre, embasada no jazz e na MPB. Para o músico, a 
apresentação diurna, no jardim do Museu, tem um astral especial, com uma atmosfera 
inspiradora. 

Destaque da música brasileira, Rafa Castro chega em 2017 ao seu quarto disco, consolidando 
um trabalho abrangente marcado pela liberdade de criação. Além de reconhecido 
instrumentista, Rafa é um compositor com forte influência da música instrumental, que traça 
um caminho de exploração do piano em todas as suas possibilidades. 

Apresentando um trabalho autoral inédito, além de releituras do cancioneiro popular 
brasileiro, o pianista vem se destacando no cenário brasileiro como um dos grandes nomes de 
sua geração. Vencedor do Prêmio BDMG Jovem Instrumentista (2011), e atração de inúmeros 
festivais de jazz, lista em seu currículo shows e gravações ao lado de figuras como Carlos 
Malta, Márcio Bahia Teco Cardoso, Léa Freire e Túlio Mourão, com quem está em tour de 
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lançamento do CD e DVD Teias – duo de pianos marcando um encontro de gerações –, 
trabalho pré-selecionado ao Prêmio da Música Brasileira (antigo Prêmio Sharp e Prêmio TIM 
de Música). Sua apresentação no MCB também marca a estreia de parcerias e novos temas de 
sua autoria. 

Ainda em julho, serão atrações do Projeto Música no MCB: 
 
16/7 – Duo La Revancha 
Formado por Juan Pablo Ferrero e Rodrigo Vazquez, músicos argentinos radicados em São 
Paulo, o Duo La Revancha apresenta o passado e o futuro do tango ao público brasileiro, 
trazendo um repertório com grandes obras pilares do tango argentino, pouco conhecidas fora 
do país de origem, e composições autorais que afirmam o valor renovador do projeto. A boa 
fusão entre o piano e a guitarra, formação pouco comum pela complexidade tímbrica, traz um 
refinamento ao som e uma difusão mais abrangente e inovadora do gênero. 

23/7 – Paulo Paschoal e Camerata Darcos 
Após apresentação de sucesso no Música no MCB em homenagem ao Dia das Mães, Paulo 
Paschoal retorna ao museu com a Camerata Darcos no concerto ‘Tangos & Boleros’. O 
repertório conta com canções de grandes nomes do gênero, como Carlos Gardel, Astor 
Piazzolla e Luis Miguel. 

Sobre o projeto Música no MCB 
Com edições contínuas desde 1999, o projeto Música no MCB já beneficiou mais de 250 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. 
 
Sobre o Museu da Casa Brasileira 
O Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu 
do país especializado em arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições 
temporárias e de longa duração, com uma agenda com base em debates, palestras e 
publicações que contextualizam a vocação do museu para a formação de um pensamento 
crítico em temas como arquitetura, urbanismo, habitação, economia criativa, mobilidade 
urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o Prêmio Design 
MCB, principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto Casas do 
Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a rica diversidade do morar no país. 

SERVIÇO:  
Música no MCB – 18ª temporada 
 
Julho 

02.7 – Duo Charlier-Pellegatti 
09.7 – Rafa Castro e Trio 
16.7 – Duo La Revancha 
23.7 – Paulo Paschoal e Camerata Darcos 
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Dia e Horário: Domingos, 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$ 8 e R$ 4 (meia-entrada) | A partir de 1º de julho, os ingressos custarão R$ 10 e 
R$ 5 (meia-entrada) | Crianças até 10 anos e maiores de 60 anos são isentos | Pessoas com 
deficiência e seu acompanhante pagam meia-entrada 
Gratuito aos finais de semana e feriados 
Acessibilidade no local 
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 
Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 

Informações para a imprensa – Rafa Castro 
Ivan Carvalho – (11) 95040-4482 | ivan@ofarolcomunicacao.com.br 

Informações para a imprensa – Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Damaris Rota – (11) 3339.8308 | drota@sp.gov.br 
Gabriela Carvalho – (11) 3339.8070 | gabrielacarvalho@sp.gov.br 
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