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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

LUIZ SALGADO A “GALOPE À BEIRA MAR”

Luiz Salgado é novo e velho sangue. Tradição e modernidade. Canta-nos o Brasil profundo, a
folia de reis, o congado e a tradição das festas populares. Canta o mato, a prosa e o causo,
combinando-o com elementos de MPB e música caipira, do qual o pegadiço “Galope à Beira
Mar” será o mais vívido exemplo.
O tema serve de cartão de visita ao quinto álbum de estúdio do músico mineiro, “Quanto Mais
Meus Óio Chora, Mais o Mar Quebra na Praia” (2016), que apresentará ao público português
já no final do mês de Julho com o selo da Music For All.

Luiz Salgado é um cantautor do interior de Minas Gerais. Desenvolve um aprimorado
trabalho assente na expressão musical do Brasil profundo, na música que emana do que há
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de mais autêntico e genuíno da tradição das festas populares, da folia de reis, do congado e
da viola caipira.
No seu ofício de intérprete e compositor, faz da sua viola não só um instrumento musical de
trabalho, mas também uma ferramenta de combate. Com os seus acordes, ponteados e
versos, canta o mato, a prosa e o causo, transformando a sua música numa atitude perante a
cultura e a vida, ao mesmo tempo que imprime uma maneira de ver o mundo e de celebrar a
beleza da tradição, da natureza, dos costumes e do folclore dessa região de Minas Gerais.
Luiz Salgado possui cinco álbuns de estúdio – “Trem Bão” (2003), “Sina de Cantadô” (2008),
“Navegantes” (2012), “2 Mares” (2013) e o mais recente “Quanto Mais Meus Óio Chora, Mais
o Mar Quebra na Praia” (2016) – e um DVD ao vivo, “Noite e Viola” (2010), lançados no
decorrer dos seus vinte anos de carreira. Adicionalmente, integra o grupo Quatro Cantos
juntamente com os guitarristas Cláudio Lacerda, Rodrigo Zanc e Wilson Teixeira.
Ao longo do seu percurso, o músico tem participado em vários festivais no Brasil, tendo
conquistado prémios como o 1º lugar no Festival da Canção de Pirapora (2000); Melhor
Música Original no Festival da Canção de Viçosa (2002); 1º lugar no Festival Canções para
Arteiros, do Itaú Cultural (2009); 1º lugar no Festival Marolo de Ouro, em Paraguaçu (2010);
1º lugar no 10º Festcol (Festival Nacional de Música), em Colatina (2010); Melhor Intérprete
no Prémio Rozini de Excelência da Viola Caipira de Belo Horizonte (2010), ou o 1º lugar no 5º
Fenaviola (Festival Nacional de Viola), em Itapina (2011), em conjunto com Gil da Mata e
Murilo.
No currículo conta também com participações televisivas nos programas “Viver e Conviver”
na Rede Vida (São Paulo); “Bem Brasil”, no SESC Interlagos (São Paulo); “Viola Brasil” da TV
Horizonte (Belo Horizonte); “Sr. Brasil” da Rede Cultura (São Paulo); “Talentos”, da TV
Câmara (Brasília) ou “Zás” da TV Assembléia (Belo Horizonte).
Em 2017 assina com a Music For All, através da qual embarcará numa digressão lusitana já
no final de Julho.
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