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Jornalista pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL),  estuda canto 
desde  2007  no  Centro  de  Estudos  Superiores  da  Cidade  de  Maceió 
(Cesmac). Na Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, em 2010 foi um 
dos ganhadores do "Prêmio de Incentivo à Produção de CDs e/ou DVDs de  
Música em Alagoas". De 2002 a 2010 foi integrante do corpo de bailarinos da 
Escola  de  Ballet  Clássico  Emília  Vasconcelos,  onde também atuou  como 
cantor  em  diversas  apresentações,  interpretando  clássicos  da  música 
brasileira. Em 2011 foi selecionado para a “13º Festa da Música Alagoana do  
SESC”  (Femusesc),  com  duas  músicas  autorais  em  parceria  com  Cristal 
Ribeiro e Toni Augusto - Ruídos e Pensando... -, integrantes do CD. Ainda no 
mesmo  ano,  foi  convidado  para  o  projeto  “Circulação  SESC  de  Música 
Alagoana”, interpretando músicas próprias e de compositores alagoanos em 
shows realizados no interior do estado de Alagoas. Em 2012 participou do 
projeto produzido pela Cesmac, “Música em fim de tarde”, interpretando 
músicas de Tom Jobim e Chico Buarque. Em setembro de 2012, a música 
Ruídos foi  uma  das  semifinalistas  no  “Festival  Canta  Encanto  2012”,  na 
cidade de Jundiaí (SP). 

Fernando Alves

Iniciou  seus  estudos  musicais  no  coral  infantil  do  colégio  Liceu 
Coração  de  Jesus.  Estudou  Violão  Popular  na  ULM  (1999-2002),  com  o 
Maestro Marcos Murillo; e Gaita com Edson Tadeu, Luiz Aude e Geraldo de 
Oliveira,  no  Espaço  Cultural  Tendal  da  Lapa  (1996-2000).  Dentre  alguns 
projetos realizados nos últimos anos destacam-se a atuação como violonista 



no grupo Brasil  Tango e nas peças teatrais  As desgraças de uma criança 
(2009)  e Esperando a Chuva (2011).  Foi  gaitista,  arranjador  e regente da 
Orquestra Paulista de Gaitas, ganhadora do Festival Bluesmenau - categoria 
grupos (2007). Com Rafael Barrera formou o Dois por Dois, que vem sendo 
aclamado pela crítica. Ensina música na cidade de São Paulo, trabalha com 
música para teatro e com produção musical em vários projetos.

Rafael Barrera

Pela Escola de Música e Tecnologia (EM&T), formou-se em canto com 
a prof. Carol Andrade; e em gaita cromática e diatônica, com o prof. André 
Carlini. Estuda violão, arranjo e harmonia popular do prof. Alex Maia, com 
quem criou uma linguagem própria em seus arranjos que prima pelos timbre 
sutil e harmonias sofisticadas. Atua também como corista do Maestro Alberto 
Cunha pelo Coral da USP, com quem toma estudos de harmonia tradicional, 
contraponto,  história  da  música  e  estudos  de  vida  e  obra  de  grandes 
compositores. Estuda regência e literatura com o Maestro Anselmo Ubiratan. 
Premiado nos mais diversos gêneros, tais como: 3º lugar no Primeiro Festival 
de  Gaitas  de  Blumenau,  na  categoria  Jazz;  vencedor  no  1º  Festival 
Beneficente  de Música Própria  de Santana.  Formou o  Dois  por  Dois  com 
Fernando Alves, que explora o limite da sonoridade nos arranjos entre cordas 
e sopros. Atualmente apresenta-se nos grandes palcos como o Memorial da 
América Latina; Anfiteatro Camargo Guarnieri; Teatro Municipal de São João 
da Boa Vista; MASP e Sala São Paulo.

Rafael Barrera e Fernando Alves – Dois por Dois.
Imagem gentilmente cedida por Acalanto Produções.



Orçamento

Pré-produção - R$ 94.970,00
Produção - R$ 136.000,00
Comunicação - R$ 36.010,00 (R$ 8.000,00 da receita)
Administração - R$ 11.600,00
Recolhimentos: R$ 66.115,55
     ECAD e Seguro: inclusos no projeto

Divulgação

Assessoria de Imprensa, com valoração de mídia espontânea
35 cartaz A3 (divulgação do CD)
Banner (shows)
18.000 Folders A4/2dobras, frente e verso
Mídia eletrônica

Patrocinadores e Parceiros

Ministério da Cultura, Secretaria de Incentivo e Fomento à Cultura
Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas
Serviço Social do Comércio – SESC
Movimento Cultural de Literatura e Arte do Brasil


