
Milton Nascimento apresenta turnê que celebra o disco Clube da Esquina 

Em Porto Alegre, apresentação acontece em outubro, no Auditório Araújo Vianna 

 

Créditos: João Couto. Clique na imagem para baixar em alta resolução. 

Após o estrondoso sucesso de Travessia em 1967, Milton Nascimento começou sua 
premiada carreira internacional e gravou três discos importantes na sequência. E o 
mais revolucionário foi o quarto: o duplo Clube da Esquina, que levou também o 
nome de Lô Borges na capa. Hoje é uma unanimidade entre os fãs de Milton 
Nascimento em todo mundo que o disco Clube da Esquina se tornou um marco 
definitivo na história da música. Lançado em 1972, Milton é o principal responsável 
pela criação do álbum que até hoje consegue transformar mentes e corações com a 
mesma força desde o seu surgimento.  

Em 2017, o álbum Clube da Esquina 1 comemorou 45 anos, e em 2018, foi a vez do 
disco Clube da Esquina 2 completar 40 anos. Sendo assim, diante da chegada de datas 
tão importantes que, pela primeira vez, Milton Nascimento tomou a decisão de 
dedicar um projeto inteiro ao Clube da Esquina. Em Porto Alegre, a turnê 
comemorativa à obra se apresenta dia 25 de outubro, no Auditório Araújo Vianna. 
Os valores do ingresso variam de R$80,00 a R$200,00 (valores inteiros) e poderão ser 
adquiridos no site da Uhuu ou na bilheteria do Teatro do Bourbon Country.  

https://www.opuspromocoes.com.br/imprensaProgramacao.php?id=3890&evento=MILTON+NASCIMENTO


De acordo com Milton, “a turnê Clube da Esquina pretende trazer ao público um 
resgate dos grandes clássicos dos dois álbuns, com maior foco no primeiro disco. 
Inclusive, músicas que o público nunca escutou ao vivo”. “Eu nunca tinha pensando 
em fazer algo que juntasse os dois discos do Clube, mas agora me veio um sentimento 
de que era hora de fazer isso. E essa turnê Clube da Esquina com certeza vai ser um 
acontecimento muito mágico, mesmo, pra não dizer mais... Quero trazer uma ideia 
que possa unir as pessoas. E tenho certeza de que este será o meu projeto mais 
especial em todos estes anos”, revela Milton.  

Um dos sites de maior influência na cena contemporânea, o Pitchfork, dos Estados 
Unidos, lançou recentemente um artigo ressaltando a qualidade musical do disco - 
que considera um dos mais ambiciosos da história da música brasileira - e lembra o 
contexto em que ele surgiu, em plena ditadura militar. “A música de Milton 
Nascimento vai do terreno ao angelical; e pode ser ao mesmo tempo misteriosa e 
franca, direta; assombrosa e sublime", escreveu o jornalista norte-americano Andy 
Beat. Já o prestigiado crítico Jon Pareles do jornal The New York Times, após um 
concerto no badalado Lincoln Center, em Nova York, escreveu a seguinte frase: 
"Milton Nascimento, tesouro nacional".  

 
FICHA TÉCNICA 

“Milton Nascimento - Turnê: CLUBE DA ESQUINA” 
Direção artística 

Augusto Nascimento 
Direção musical 

Wilson Lopes 
Banda 

Wilson Lopes (guitarra e violão) 
Beto Lopes (guitarra, violão) 

Alexandre Ito (baixo) 
Ademir Fox (piano) 

Widor Santiago (metais) 
Lincoln Cheib (bateria) 

Zé Ibarra (vocal) 
Ronaldo Silva (percussão) 

 

PORTO ALEGRE (RS) 
Dia 25 de outubro 
Sexta-feira, às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 90min. 
 
Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) 
www.auditorioaraujovianna.com.br 
 
 

INGRESSOS 
1º Lote – ESGOTADO  

http://www.auditorioaraujovianna.com.br/


Plateia Alta Lateral - R$80,00 
Plateia Alta Central - R$120,00 
Plateia Baixa Lateral - R$140,00 
Plateia Baixa Central - R$ 160,00 

Plateia Gold - R$200,00 
 

  
2º Lote 

Plateia Alta Lateral - R$120,00 – ESGOTADO  
Plateia Alta Central - R$160,00 
Plateia Baixa Lateral - R$180,00 
Plateia Baixa Central - R$ 200,00 

 

 
- 50% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS somente na estreia – limitado a 100 
ingressos e vendas apenas na bilheteria; 
- 50% de desconto para titulares dos cartões Zaffari Card e Bourbon Card somente na estreia 
– limitado a 100 ingressos – ESGOTADO; 
- 10% de desconto para sócios do Clube do Assinante RBS nos demais ingressos; 
 
* Crianças até 24 meses que fiquem sentadas no colo dos pais não pagam 
**Descontos não cumulativos a demais promoções e/ ou descontos; 
*** Pontos de vendas sujeito à taxa de conveniência; 
**** Política de venda de ingressos com desconto: as compras poderão ser realizadas nos canais 
de vendas oficiais físicos, mediante apresentação de documentos que comprovem a condição 
de beneficiário. Nas compras realizadas pelo site e/ou call center, a comprovação deverá ser 
feita no ato da retirada do ingresso na bilheteria e no acesso ao auditório; 
***** A lei da meia-entrada mudou: agora o benefício é destinado a 40% dos ingressos 

disponíveis para venda por apresentação. Veja abaixo quem têm direito a meia-entrada e os 

tipos de comprovações oficiais no Rio Grande do Sul: 

- IDOSOS (com idade igual ou superior a 60 anos) mediante apresentação de documento de 

identidade oficial com foto. 

- ESTUDANTES mediante apresentação da Carteira de Identificação Estudantil (CIE) 

nacionalmente padronizada, em modelo único, emitida pela ANPG, UNE, UBES, entidades 

estaduais e municipais, Diretórios Centrais dos Estudantes, Centros e Diretórios Acadêmicos. 

Mais informações: www.documentodoestudante.com.br   

- PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E ACOMPANHANTES mediante apresentação do cartão de 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência ou de 

documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que ateste a aposentadoria 

de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013. 

No momento de apresentação, esses documentos deverão estar acompanhados de 

documento de identidade oficial com foto. 

- JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA (com idades entre 15 e 29 anos) 

mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria 

Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de 

identidade oficial com foto. 

- JOVENS COM ATÉ 15 ANOS mediante apresentação de documento de identidade oficial com 

foto. 

- APOSENTADOS E/OU PENSIONISTAS DO INSS (que recebem até três salários mínimos) 

mediante apresentação de documento fornecido pela Federação dos Aposentados e 

Pensionistas do RS ou outras Associações de Classe devidamente registradas ou filiadas. Válido 

http://www.documentodoestudante.com.br/


somente para espetáculos no Teatro do Bourbon Country e Auditório Araújo Vianna. 

- DOADORES REGULARES DE SANGUE mediante apresentação de documento oficial válido, 

expedido pelos hemocentros e bancos de sangue. São considerados doadores regulares a 

mulher que se submete à coleta pelo menos duas vezes ao ano, e o homem que se submete à 

coleta três vezes ao ano. 

******Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a 

condição do beneficiário no momento da compra e retirada dos ingressos ou acesso ao teatro, 

será exigido o pagamento do complemento do valor do ingresso. 

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sujeito à taxa de serviço): 
Site: www.uhuu.com   
Atendimento: falecom@uhuu.com 
 
CANAIS DE VENDAS OFICIAIS (sem taxa de serviço): 
Bilheteria do Teatro do Bourbon Country: Av. Túlio de Rose, nº 80 / 2º andar (de segunda a  
sábado, das 13h às 21h, e domingo e feriado, das 14h às 20h)  
No local: somente na data da apresentação, a partir das 16h.  
 
Formas de pagamento: 

Internet: Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American. 

Bilheteria: Dinheiro, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, American e Banricompras (débito).  

Assessoria de Imprensa no RS: 
Cátia Tedesco – 51 98181.2000 catia@agenciacigana.com 

 

Apoio de Assessoria de Imprensa: 

Mauren Favero – 51 3235.4509 /-  mauren.favero@opuspromocoes.com.br 

Letícia Rech – 51 3235.4509 - leticia.rech@opuspromocoes.com.br 
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