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PALCO LIVRE  

Linhas Imaginárias 

Camila Menezes 

Música popular 

Data: 23 de março de 2023 

Quinta-feira / Horário: 19h30 

Local: Conservatório UFMG – Av. Afonso Pena, 1534 – Centro BH/MG 

Entrada franca.  

Info: 3409-8300  

 

 

No dia 23 de março, quinta-feira às 19h30, o Palco Livre recebe o show “Linhas Imaginárias” 

com a cantora e compositora Camila Menezes, a apresentação une ritmos originários do Brasil 

a expressões artísticas de outras partes do mundo.  

 

O segundo trabalho solo da cantora resume mais de cinco anos de estudos com viola caipira, 

instrumento tradicional de seu estado, Minas Gerais. Se em seu EP “Bença” (2021) Camila 

passeava por canções em português, desta vez seus horizontes se expandem e a cantora transita 

pelas linhas imaginárias do globo, cantando em outras línguas. São composições em espanhol, 

francês, inglês e português que dão vida a uma experiência que nos faz viajar pelo universo da 

artista.  

 

Recém-chegada de sua estreia na Argentina, Camila traz na mala conexões latino-americanas 

que fazem parte do laboratório de criação para a finalização do álbum, que está sendo totalmente 

gravado e arranjado por ela, em seu home studio. 

 

Repertório: 

AzulAmarelo 

Louvação à (minha) mãe 

A saga de um homem que se cansou de ser só 

Born to be free 

La danse d'amour  

Para-ti 

Horizonte  

Samba da paz  

Sem lugar  
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Ai, qui saudade di ocê / Beija-flor 

Manos en el aire 

Mi guitarra y yo  

Um pacto  

Samba pra Iemanjá  

 

Sobre Camila Menezes  

Compositora, arranjadora, maestrina e produtora musical. Integra a banda com a qual 

conquistou, por suas composições, oito premiações em festivais. A multi-instrumentista, que 

também participa da banda de carimbó, lança seu primeiro trabalho solo. Camila vem lançando, 

desde 2021, seu trabalho solo baseado em estudos na viola caipira. Iniciou com a trilogia Bença, 

composta por 3 canções autorais (AzulAmarelo, Louvação à (Minha) Mãe e Para-ti ), seguida 

por Samba pra Iemanjá. No final de 2022, lançou o Álbum "Linhas Imaginárias" em Buenos 

Aires/ARG. 

 

Redes sociais: 

@acamilamenezes  
facebook.com/camiladesousamenezes 
 

 

Vídeo promocional do show: https://www.youtube.com/watch?v=hd3FWIGqDlc 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALCO LIVRE São apresentações de grupos musicais selecionados por edital. 

https://www.instagram.com/acamilamenezes/
http://facebook.com/camiladesousamenezes
https://www.youtube.com/watch?v=hd3FWIGqDlc

