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 Divertido e encantador tributo – Neste oportuno e mais do 

que merecido tributo, Fátima Valença reafirma muitos predica-

dos como dramaturga, dentre eles a capacidade de criar uma 

história que informa sem apelar para o desnecessário didatismo, 

além de conseguir uma permanente e salutar alternância de cli-

mas emocionais (...) Roberto Bomtempo impõe à cena uma dinâ-

mica em total sintonia com o material dramatúrgico, sendo o seu 

principal mérito o de conseguir envolver por completo a plateia 

com o que ocorre no palco e fora dele (...) Marcelo Nogueira exibe 

voz maravilhosa e convence plenamente nas passagens faladas, 

proferindo as palavras de forma irresistivelmente charmosa e 

encantadora. Um destaque todo especial para a direção Musical 

de Marcelo Alonso Neves. Afora serem lindíssimos e originais os 

arranjos que assina.”

Lionel Fischer – Crítico e Professor de Teatro.

“Marcelo Nogueira merece aplausos pela construção de seu per-

sonagem. Agnaldo Rayol – A alma do Brasil faz um delicioso 

passeio pelas canções que marcaram a carreira do cantor”. 

Backstage Musical

“O delicioso roteiro (Fátima Valença) e a direção competente de 

Roberto Bomtempo conseguem envolver o público na sua aven-

tura e transformam meros espectadores em uma verdadeira cla-

que de programas de auditório.”

Renato Mello – Botequim Cultural

“O aplauso maior é merecidamente de Marcelo Nogueira, um te-

nor de primeira grandeza (...) Não só pela voz potente e firme, ou 

pela afinação perfeita, Nogueira enfrenta o desafio de construir o 

personagem e mantê-lo firme na proposta do texto e da direção.”

Rodrigo Monteiro

“Stella Maria Rodrigues está brilhante em cena. Sua interpreta-

ção de Hebe Camargo é um achado! (...) Sem contar seus núme-

ros musicais. Sua afinação e nuances vocais. Um show” 

Marcelo Aouila
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Agnaldo Rayol – A alma do BrasiL é um excelente espetáculo, um 

dos melhores deste ano. (Elenco) não vou conseguir fugir ao em-

prego de “fantásticos”, “excelentes”, “completos”. Interpretam 

e cantam num nível de excelência inquestionável. Ver o trabalho 

de Marcelo Nogueira, no palco tive a impressão de que o pró-

prio (Agnaldo) estava ali.”

Gilberto Bartholo – O Teatro Me Representa.

“... O coração cintilante do espetáculo é Marcelo Nogueira. O 

atento interprete constrói seu personagem com filigranas deta-

lhadas, sutilezas, piscadelas, impostações vocais, pequenos ges-

tos e olhares delicados. Sua atuação como Agnaldo Rayol é uma 

amorosa reverência de um  talentoso jovem ator a um grande 

ídolo da história das nossas artes.

Fabiano Gonçalves – Movimento.com

“Esta é a homenagem mais linda que recebi na vida” -

 Agnaldo Rayol
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Agnaldo Rayol – A Alma do Brasil é um espetáculo teatral-musi-

cal inédito que estreou em 6 de Novembro a 21 de Dezembro de 

2014, homenageando uma das melhores vozes masculinas deste 

país – Agnaldo Rayol. Artista completo: cantor e ator, de cinema e 

televisão, apresentador de TV, pintor e poeta. Começou cantando 

na Rádio Nacional aos oito anos de idade. Seu primeiro disco foi 

feito em uma das agências dos Correios, onde se gravava mensa-

gens. Lá, neste estúdio, gravou seu primeiro disco. Agnaldo Rayol, 

que já foi galã de novela ao lado de Fernanda Montenegro e Hebe 

Camargo, ganhou vários prêmios em sua carreira, entre eles “O 

Festival Internacional da Canção” e o “Prêmio Sharp de Melhor 

Cantor de Música Popular”. Com sua peculiar forma de cantar, 

a magistral interpretação de Ave Maria de Gounod emocionou 

noivas de várias gerações. No espetáculo apresentamos um ro-

teiro de sucessos como: “Se todos fossem iguais a você”, “A Praia”, 

“Fascinação”, “Serenata do Adeus”, “O princípio e o fim”, “Mia Gio-

conda”, “A voz do violão”, “Estrada do sol” entre outras canções que 

transmitem a época, a cultura brasileira e suas influências.

Com direção de Roberto Bomtempo e texto de Fátima Valen-

ça essa obra conta momentos singulares de sua trajetória nos 

palcos e da sua vida ao redor do Brasil e um elenco de 04 ato-

res/cantores e banda. Protagonizado pelo ator e cantor Marcelo 

Nogueira (viveu Chopin no teatro em 2011 ganhando o PRÊMIO 

de melhor espetáculo FITA 2011),  e que atuou no espetáculo “O 

Grande Circo Místico” como solista da célebre  canção “A bela e a 

fera” de Chico Buarque e Edu Lobo. 
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O texto conta passagens da vida musical de Agnaldo numa espé-

cie de show intimista, entremeado de registros sonoros e visuais 

de sua carreira e as cenas vividas por quatro atores-cantores es-

pecialmente selecionados. A ideia dessa estrutura cênica é mes-

clar cenas ao vivo com os grandes sucessos da carreira de Agnal-

do Rayol, interpretado pelo ator e cantor Marcelo Nogueira que 

assina a idealização e produção do espetáculo. Importante desta-

car que, embora sejam contadas e vividas diversas passagens de 

Agnaldo em diferentes fases de sua carreira, o ator protagonista 

não se transforma. Não envelhece, não vira menino. É sempre o 

mesmo belo e elegante Agnaldo, como se pudéssemos congelar 

no tempo o nosso momento melhor. Nessa concepção, o que pre-

valece não é a emoção provocada pela transformação física, mas 

a que vem de dentro, que enternece e emociona. Combinadas 

às fotos e cenas reais da vida e obra de Agnaldo Rayol, persona-

gens e trechos de filmes, telenovelas, fotos, shows, entrevistas e 

programas de rádio e tevê – como os históricos: Papel Carbono, 

Jovem Guarda, Corte Real Show, Hebe Camargo - especialmente 

recriados para o espetáculo.   Se constituindo num painel sonoro, 

visual e musical de uma época, que assim retrata, recria e rende a 

nossa homenagem ao personagem título desse musical Agnaldo 

Rayol – A Alma do Brasil.
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Agnaldo Rayol completa seus 75 anos de vida e uma vasta pro-

dução musical. Eleito pelo povo como “O Rei da Voz”, título ori-

ginalmente dado a Francisco Alves, devido a sua firme e potente 

voz, Agnaldo é considerado um grande ídolo de sua geração, sua 

obra encantou ouvintes das rádios, da TV e do Cinema. Influen-

ciou diversos artistas brasileiros: Tim Maia, Fagner, Gal Costa, 

Maria Betânia, Elis Regina, Zezé de Carmargo e Luciano, Lean-

dro e Leonardo, Eduardo Dusek, Siney Magal, entre outros. Rayol 

firmou-se como um dos melhores cantores da música Popular 

brasileira: gravou vários discos, apresentou programas de rádio 

e TV, foi galã de novelas, filmou mais de dez longas-metragens 

para cinema, e ganhou vários prêmios em sua carreira, com um 

trabalho sério e singular.  Diante de tantas glórias que marcaram 

para sempre este artista como um dos mais louváveis, até os dias 

de hoje, reuniu fãs de Norte ao Sul do nosso país.

Agnaldo Rayol que na Época de Ouro, se apresentou aos oito 

anos de idade, cantando na Rádio Nacional, foi também o primeiro 

artista a fazer um programa diário de rádio. Descobrindo talentos 

da jovem guarda e da MPB.  Sempre fiel ao repertório romântico, 

também cantou bossa nova (Estrada do Sol, de Tom Jobim), música 

clássica (Ave Maria, de Gounod), Sucessos da Broadway (The Impos-

sible Dream, do musical Man of La Mancha), canções populares (Im-

possível acreditar que perdi você, de Márcio Greyck), sendo conhecido 

como “a mais bela voz do Brasil”. O auge da sua carreira aconteceu 

na década de 60, com seu próprio programa na TV Record, entre 

eles Agnaldo RayoI Show e Corte RayoI Show. Ainda como ator, 

esteve no elenco das telenovelas Mãe (1964), O Caminho das Estre-

las (1965), A Última Testemunha(1968) e As Pupilas do Senhor Reitor 

(1970) e mais de 10 filmes nas telas do cinema.

Nos anos 80, comandou por oito anos o grande sucesso Festa 

Baile, programa musical produzido pela TV Cultura de São Paulo. 

Em 1981, no Uruguai, ganhou o Festival Internacional da Canção, 

onde participaram cantores de todo o mundo. Agnaldo Rayol 

cantou também na Argentina, México, Estados Unidos, Portugal 

e Itália. Nos anos 90 fez sucesso interpretando canções italianas, Ju
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língua que domina perfeitamente, por ser a mãe nascida na Itá-

lia. Duas entram para o repertório de telenovelas: Mia Gioconda e 

Tormento d’Amore, esta última gravada em Londres em dueto com 

a soprano Charlotte Church.

Até hoje, Agnaldo Rayol é uma referência da Cultura Popular 

Brasileira mundo afora, a síntese da voz Nacional. E não só pelo seu 

grande talento, mas a extraordinária maneira de interpretar can-

ções que influenciam gerações atuais. Ele cantou e encantou com 

sua alma, a pura essência da melodia brasileira. Mostrar ao públi-

co brasileiro as origens, o apogeu, e a sensibilidade deste homem 

e artista, é cumprir o importante papel de resgatar e imortalizar 

parte fundamental da formação cultural da história do nosso país.

Patrocinar o espetáculo Agnaldo Rayol – A Alma do Brasil é 

celebrar a vida e obra de um grande intérprete, que representa 

parte da história da música popular e que, tem sua canções ou-

vida e admirada no mundo inteiro. É também participar de uma 

abordagem histórica que redescobre raízes de costumes da so-

ciedade brasileira e promover um diálogo entre o bel-canto e o 

popular, ao se identificarem semelhanças entre o sentimento hu-

mano de várias gerações. Além de transmitir conhecimento para 

a sociedade, através de um entretenimento economicamente 

acessível que agrega credibilidade e sensibilidade à imagem da 

empresa. É, portanto, fortalecer esta imagem junto a atuais e po-

tenciais clientes, parceiros, funcionários e colaboradores.
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1- Nature Boy 

2- Mia Gioconda 

3- O Milagre da Volta

4- A Praia

5- Matinatta

6- Serenata do Adeus

7- Fascinação

8- Boa Noite, Amor 

9- Foi Deus

10- Ave Maria

11- E a Vida Continua

12- Se Todos Fossem Iguais a Você

13- A Voz do Violão

14- Pout Pourri Jovem Guarda

15- Pra Ganhar Meu Coração/ Perigo à Vista

16- I´ve Got You Under My Skin

17- Estrada do Sol 

18- Carcará

19- Medley – A Tua Voz/ Margarida/O Princípio e o Fim

20- Tango de Teresa

21- I Will Follow Him

22-  O Amor É Tudo

23- Tocando em Frente
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• Proporcionar à sociedade brasileira a oportunidade de resgatar 

e revisitar a obra de um dos maiores artistas da música do século 

XX/XI;

• Revelar ao público, através da historia do artista, fatos históricos, 

cultura popular e erudita, trajetória da carreira de  um artista, a 

complexidade do individuo perante as dificuldades e preconcei-

tos da profissão numa época e suas transformações, as possibili-

dades e inquietudes de uma longa trajetória e reconhecimento 

mundial;

• Realizar 32 apresentações do espetáculo (2 meses);

• Atrair um público de 10 mil espectadores durante toda a tem-

porada;

• Realizar 1 ensaio aberto ao público gratuitos para ONGs, retiro 

dos artistas, asilos, e classe de baixa renda, com debates após as 

apresentações sobre o processo de construção e execução, fatos 

históricos, sociais e culturais de uma época;

• Apresentar um espetáculo reverenciado pelo público, pela mí-

dia e pelos formadores de opinião;

• Realizar um espetáculo acessível e assistido por um público am-

plo e diverso, desde artistas, músicos, intelectuais, admiradores, 

estudantes, moradores de comunidades, ONGs, asilos e institui-

ções filantrópicas.
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Assessoria de imprensa

» Divulgação nos principais veículos de comunicação formadores 

de opinião do País, com foco nas editorias regionais.

Divulgação impressa

» Convite virtual

» Flyer virtual

» Cartazes

» Programas

» Banners

» Anúncios em jornal

» Busdoor

Mídia eletrônica

» Página na web (rede social)

» Spots de rádio

» Comercial de TV  (buscar apoio) 

» Blogs e sites.
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Contrapartida de Divulgação

» Chancela de “Patrocinador apresenta” em todas as peças de di-

vulgação;

» Inclusão de logotipo em todas as peças de divulgação, com uma 

página de destaque para o Patrocinador no programa impresso.

» Menção ao patrocínio nas entrevistas para divulgação do espe-

táculo, quando permitido;

» Menção ao patrocínio nos spots de rádio, quando permitido;

» Menção ao patrocínio no comercial de TV, quando permitido 

pela emissora;

» Menção ao patrocínio na locução  que antecede as apresenta-

ções;

» Inclusão da logomarca no site do espetáculo;

» Estreia para convidados VIP´s e patrocinadores;

Contrapartidas institucionais/educacionais

» Cota especial de convites para marketing de relacionamento da 

empresa;

» Distribuição de material institucional da empresa nas apresen-

tações;

» 1 Ensaio aberto gratuitos.

» Parte dos ingressos distribuída gratuitamente para estudantes 

de música e/ou teatro e a alunos da rede pública de ensino;

» Desconto de 50% nos ingressos para estudantes e idosos.

* Promoções especiais podem ser criadas junto à equipe de mar-

keting da empresa.Pr
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Texto  Fátima Valença

Direção  Roberto Bomtempo

Direção Musical & Arranjos  Marcelo Alonso Neves

Elenco  Marcelo Nogueira, Stela Maria Rodriygues,  
Mona Vilardo e Fabrício Negri

Músicos Cristina Bhering (Esaiadora/Pianista),  
Bateria) e Luciano Correa (Violoncelo)

Cenogra a & Figurinos 

Iluminação  Felipe Lourenço 

Visagismo Beto Carramanhos

Preparação Vocal  Glória Calvente

Coreogra as  Toni Rodrigues

Design Grá co  Guilherme Lopes Moura

Assistente de Direção  Janaina Moura

Assistente de Cenário & Figurinos João Gabriel Lamego

Asistente  de Produção Kevin Costa 

Estagiário de Produção Breno Machado

Produção Executiva Flávia Primo

Direção de Produção Anderson Muller

Idealização & Produção Marcelo Nogueira | Arte Mestra Produções
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Marcelo Nogueira

Ator, Cantor, Diretor Musical & Produtor

Licenciatura em Música/Piano – pela UFRJ, e Artes Cênicas - pela 

Escola de Teatro Martins Penna, Bacharel em Ciências Contábeis 

pela Faculdade de Economia do RJ. Seus últimos trabalhos, como 

ator e cantor: “CHOPIN E SAND - Romance sem Palavras” de Wal-

ter Daguerre (2011/2013 – Correios), “ROCK IN RIO – O MUSICAL” 

(2013 – Correios) de Rodrigo Nogueira e Direção de João Fonseca. 

Como Diretor Musical/preparação vocal/Produtor: “O gato de Bo-

tas – O musical” (2011 -Leader) de Walter Daguerre, “Nós sempre 

teremos Paris” de Artur Xexéo (2012),  “Cartas de Amor – eletro-

poprockoperamusical” (2011-Caixa Cultural) com Dir. Emílio de 

Mello, “Domésticas” (2012-2014) de Renata Mello e direção de 

Bianca Byington, “MOSTRA CACÁ DIEGUES – Cineasta do Bra-

sil” (2012- Correios/Caixa Cultural), e “JUKEBOX” – de Flávio Gra-

ff (CCBB – RJ e Brasilia), “O GRANDE CIRCO MÍSTICO”  de Chico 

Buarque e Edu Lobo com dir. de João Fonseca no Teatro NET RIO 

e NET SP.  Marcelo Nogueira atualmente é Diretor da ARTE MES-

TRA (www.artemestra.com), uma empresa de educação, cultural 

e meio-ambiente. Produtor Cultural e coordenador artístico do 

projeto “CONEXÃO AMBIENTAL” em parceria com a  TV CEFET 

-RJ. Já ministrou aulas na UFF, Centro Musical Antônio Adolfo e 

do Conservatório Jardim Guanabara e EMART. Atualmente está 

em cartaz com “AGNALDO RAYOL – A ALMA DO BRASIL” no Cen-

tro Cultural Correios – RJ. Em 2015 prepara o espetáculo “A noiva 

do condutor”  uma opereta de Noel Rosa.
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FLÁVIA PRIMO 
PRODUÇÃO EXECUTIVA 
FLAVIAPRIMOPRODUCAO88@GMAIL.COM

11 96330-7241
11 95208-7218
11 3781-7851
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