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Waltel Branco e Vinicius de Moraes são homenageados 

 

A inventiva linguagem musical da Orquestra À Base de Sopro (OABS), mantida pela Fundação Cultural 

de Curitiba, ganha a companhia do músico, cantor, compositor e ator curitibano Alexandre Nero, no 

show que acontece às 14h30 deste domingo (10), no Palco Carlos Gomes da Corrente Cultural 2013. A 

apresentação homenageia Waltel Branco e Vinícius de Moraes, dois dos mais importantes nomes da 

música brasileira. 

 

A primeira parte do espetáculo reverencia o músico paranaense Waltel Branco, que nomeia a quinta 

edição da Corrente Cultural. Com um histórico de atuação nacional e internacional, Waltel, nascido em 

Paranaguá e estabelecido em Curitiba, trabalhou com artistas como Henry Mancini, Quincy Jones, 

Dorival Caymmi e Djavan, além de responder por trilhas musicais de dezenas de novelas. 

 

A orquestra selecionou quatro composições de Waltel – Paranaguá e Forró do Lucas Pacote, 

registradas no CD da antiga Orquestra do Conservatório de MPB de Curitiba, lançado em 1996, mais 

Estrela e Anjos e Vampiros, integrantes do CD “Mestre Waltel”, que a OABS lançou em 2007, com 

indicação ao prêmio TIM. 

 

Na sequência, será lembrado o centenário de nascimento de Vinicius de Moraes (19/10/1913 – 

09/07/1980), quando a OABS conta com a participação de Alexandre Nero interpretando composições 

do “poetinha” – como era chamado o diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro. 

No repertório, entre outras obras, estão clássicos como Berimbau, Eu sei que vou te amar e Água de 

beber, ao lado de criações não tão conhecidas, como Fogo sobre terra e Paiol de pólvora, que Vinicius 

compôs junto com Toquinho, na inauguração do Teatro do Paiol, em 1971. 

 

O convidado – Nascido em Curitiba, em 1970, Alexandre Nero é cantor, compositor, músico, arranjador, 

diretor musical e ator, acumulando cerca de 50 trabalhos em espetáculos de música, cinema, teatro, 

televisão e dança. Conciliando as carreiras de ator e músico, foi vocalista das bandas curitibanas 

Maquinaíma e Denorex 80, além de integrar o Grupo Fato, de 1997 a 2007, sendo que em 2012 lançou 

seu terceiro disco solo. 

 

Como ator, ganhou fama pelo desempenho em cinema e teatro, também conquistando papéis de 

destaque em novelas da Rede Globo. Vencedor de diversos prêmios, em música e teatro – entre eles o 

Troféu Gralha Azul de Melhor Espetáculo, em 2004, pela peça Os Leões, do Festival de Teatro de 

Curitiba –, Alexandre Nero ainda foi o idealizador e criador da Associação dos Compositores da Cidade 

de Curitiba. 

 

A orquestra – A Orquestra À Base de Sopro – OABS surgiu em janeiro de 1998, sob a direção do 
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maestro Roberto Gnattali. Paralelamente ao incentivo e à valorização da produção local, o repertório da 

orquestra reúne mais de 40 arranjos de diversos compositores brasileiros, além de dezenas de músicas 

escritas pelos seus componentes, consolidando um trabalho de grande originalidade. 

 

Dirigida desde 2002 pelo clarinetista Sérgio Albach, a orquestra é considerada um dos principais grupos 

de música instrumental brasileira. Na sua formação estão 17 instrumentistas, divididos na execução de 

flautas transversais, clarinetes, clarone, sax alto, sax tenor, trompetes, trombones e uma base rítmico-

harmônica com piano, guitarra, baixo, bateria e percussão. 

 

Vencedora do prêmio Saul Trumpet de melhor grupo instrumental, em 2002, e indicada ao Prêmio TIM, 

na categoria revelação 2008 pelo CD “Mestre Waltel”, a orquestra tem projetos de intercâmbio de 

maestros, arranjadores e solistas, além da divulgação da música brasileira, desde as bandinhas de 

coreto à música instrumental contemporânea, passando pelas orquestras de gafieira, de rádio e de 

frevo. Convidados ilustres já se apresentaram com a OABS, entre eles Itiberê Zwarg, Proveta, Léa 

Freire, Roberto Sion, Toninho Ferragutti, Vittor Santos, André Mehmari, Mauro Senise, Laércio de 

Freitas, Teco Cardoso, Gabriele Mirabassi e Arrigo Barnabé, que escreveu uma obra exclusiva para o 

grupo, A Metamorfose, registrada em DVD, em junho de 2009. 
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