


 Aprovado pela lei estadual de 
incentivo à cultura (ProAC ICMS) o 
projeto tem como objetivo  a gra-
vação e prensagem do primeiro 
CD do Duo Saraiva-Murray (com 
a disponibilização de partituras na 
Internet), interpretadas e arranja-
das pelos violonistas Chico Saraiva 
e Daniel Murray, como também 6 
apresentações.

 A significativa presença de Paulo Bellinati como produtor musical deste 
projeto, potencializa o resultado do CD e confere relevância ao trabalho desses 
dois jovens artistas.



 O Duo Saraiva-Murray, duo 
de violões brasileiros formado por 
Chico Saraiva e Daniel Murray, es-
treou na França (Paris) em novem-
bro de 2009, interpretando compo-
sições de Tom Jobim, Heitor Villa 
Lobos e Chico  Saraiva (vencedor 
do VI Prêmio Visa 2003 - Edição 
Compositores).  

      Com fortes referências no re-
pertório brasileiro e em violonis-
tas como Egberto Gismonti, Paulo 
Bellinati e Guinga, o duo articula 
campos múltiplos do fazer musical: 
o folclore e a vanguarda, a música 
escrita e a improvisada, a canção e 
o violão, o popular e o erudito. 





 Lançou em 1999 seu primeiro CD - o 
instrumental “Água” (MCD), gravado ao lado 
de Edu Ribeiro (bateria) e Zé Nigro (baixo).
 É membro fundador e integrante do 
grupo “A Barca”, que pesquisa e movimenta 
música de raiz brasileira desde 1998.
 Vencedor do 6º Prêmio Visa de MPB 
- Edição Compositores, tem seus CDs “Tré-
gua” (2003) e “Saraivada” (2008) lançados 
pela gravadora Biscoito Fino.
 Lança em 2009 o cd “Sobre Palavras” 
(selo Borandá), projeto em parceria com a 

cantora Verônica Ferriani e com o letrista 
carioca Mauro Aguiar. Com repertório com-
posto por 13 canções inéditas, que foi um 
dos dois selecionados no estado de São 
Paulo pelo Projeto Pixinguinha (Funarte) 
em ano que foram contemplados trabalhos 
autorais.
 Parceiro de Luiz Tatit e Paulo César 
Pinheiro. Vem se apresentando nos princi-
pais palcos brasileiros e europeus ao lado 
de compositores como Francis Hime e 
Guinga.

“Dessa nova geração gosto também Do trabalho De ChiCo saraiva”
 Sérgio Assad - em entrevista à revista Violão-Pró

“alma De Compositor De rua, inCorporaDa num violão 
que freqüenta a aCaDemia.  és um CraCaço” 

Guinga - no encarte do CD Água

“o CD trégua é uma obra-prima”
Revista Vibrations - França





 Daniel Murray é considerado um dos 
mais talentosos violonistas de sua geração 
e desenvolve uma ativa carreira como intér-
prete.  
 Lançou em 2008 seu primeiro disco 
solo Universos Sonoros para Violão e Tape  
(Petrobras/ Canto Discos). 
 Integra, desde 2009, o Quarteto Tau 
de violões junto a Breno Chaves, Jose Hen-
rique Rosa Campos e Fabio Bartoloni. 

 Em 2011 realiza pelo Proac uma turnê 
paulista de seu segundo trabalho solo “Tom 
Jobim para violão solo” (Delira Música). 
 Realiza também uma turnê nacional 
junto ao Trio Universos, formado por Giulia-
na Audrá (flauta) e Sergio Kafejian (eletrô-
nica em tempo real) através do Programa 
Petrobras Cultural.

“impeCável artista” 
- Oscar Castro Neves

“o melhor DisCo Do tom De toDos os que eu ouvi" 
- Mauricio Carrilho

“Daniel aqui se iguala a Jobim em sabeDoria artístiCa” 
- Fábio Zanon





 Em seu CD de estréia o Duo pretende registrar 
12 composições de Chico Saraiva em arranjos iné-
ditos para dois violões, com produção do renomado 
violonista-compositor Paulo Bellinati.
 Além do registro dessa importante obra violo-
nística em CD, o Duo Saraiva-Murray tem como es-
tratégia de aproximação do público, incluir nas apre-
sentações ao vivo, algumas composições de mestres 
da música brasileira: Guinga ("Di Menor"), Egberto 
Gismonti (“Maracatú”), Paulo Bellinati (“Fandango”), 
Heitor Villa-Lobos (“Veleiros”) e Tom Jobim (“Boto”), 
arranjados pelo Duo, permeando o repertório autoral 
registrado nesse CD.
 O encarte e o Hot Site serão bilíngues (Portu-
guês/Inglês), possibilitando uma propagação interna-
cional do trabalho. A disponibilização no hot site das 
partituras de 4 das obras registradas no CD comple-
menta tal estratégia de propagação.

 Repertório do CD:

 01- Ponto (Chico Saraiva)
 02- Ágatha (Chico Saraiva)
 03- Conceição (Chico Saraiva)
 04- Coco (Chico Saraiva)
 05- Alto mar (Chico Saraiva)
 06- Martelo (Chico Saraiva)
 07- Lagarteando (Chico Saraiva)
 08- Três tardes de lua (Chico Saraiva)
 09- Chuva (Chico Saraiva)
 10- Galope (Chico Saraiva)
 11- Melodia para a Incerteza (Chico Saraiva)
 12- Valsa da aroeira mansa (Chico Saraiva)



Objetivos

 - Gravação de CD físico com 12 faixas com prensa-
gem de 2.000 cópias, além de disponibilização na internet 
através de sites como o bandcamp, myspace, facebook e 
outros.
 
 - A produção de uma Turnê Paulista com 6 apresen-
tações.

 - Elaboração das partituras para violão de 4 das 
obras gravadas, arranjadas pelo Duo e revisadas por Pau-
lo Bellinati. Partituras que serão disponibilizadas gratuita-
mente em Hot Site do Duo e dentro dos sites dos artistas 
www.chicosaraiva.com.br e www.danielmurray.com.br.

www.chicosaraiva.com.br
www.danielmurray.kit.net


 Com o disco “O Sorriso do Gato 
de Alice”, de Gal Costa, recebeu prêmio 
Sharp de Melhor Arranjador de MPB em 
1994.
 Em parceria com a cantora Mônica 
Salmaso desenvolveu o prestigiado disco 
Afro-Sambas, reunindo composições de 
Baden Powell e Vinicius de Moraes.

 Violonista, arranjador e compositor paulista reco-
nhecido e consagrado internacionalmente.
 Já trabalhou com Gal Costa, Leila Pinheiro, Edu 
Lobo, Vânia Bastos, Mônica Salmaso, entre outros.
 Desde os anos 80 integra o grupo Pau Brasil, com 
o qual gravou 5 discos.

produtor musical

Paulo Bellinati



Para assistir Duo Saraiva-Murray no portal do Instrumental SESC Brasil na internet:

http://www.instrumentalsescbrasil.org.br/ui/artist.aspx?id=166

 Para as discografias individuais 
completas de ambos os músicos do 
Duo acesse:

www.chicosaraiva.com.br
www.danielmurray.com.br

http://www.instrumentalsescbrasil.org.br/ui/artist.aspx?id=166
www.chicosaraiva.com.br
www.danielmurray.kit.net


contrapartidas

- cota de 200 cds.
- inserção da logomarca da empresa no encarte e na embalagem do CD.
- inserção da logomarca da empresa em todo material de divulgação do CD.
- cota de ingressos para os shows.
- inserção da logomarca em todo material de divulgação dos shows.
- agradecimento ao vivo, dos músicos ao patrocinador nos shows.
- uma apresentação na empresa ou em evento de interesse do patrocinador, a definir.

valor do projeto

R$ 102.897,00 - 100% dedútivel do ICMS (ProAC)



Management/Booking
Marinilda Boulay
Email: marinilda.b@totemusicais.com.br


