
 

Saulo Fernandes recebe Alceu Valença no projeto “Saulo Som e 

Sol” em Salvador e Lança  “SOL, LUA, SOL” no YouTube no dia 

03 de fevereiro 

 

 Três de fevereiro será um dia especial para os fãs de Saulo Fernandes: o cantor e compositor baiano fará 

a primeira edição de seu projeto “Saulo Som e Sol” em 2019 no Porto de Salvador, tendo como 

convidado especial  Alceu Valença e ainda lançará no YouTube, nesta mesma data, o projeto audiovisual  

"SOL LUA SOL". 

Quem estiver na capital baiana poderá presenciar o encontro  histórico de Saulo e Alceu no mesmo local 

onde o projeto “Saulo Som e Sol” nasceu,  o Porto de Salvador, que debruçado sobre a Baia de Todos os 

Santos descortina o mais belo pôr do sol da capital baiana. O evento contará ainda com a participação do 

Dj Jopin.  

Saulo escolheu o mesmo dia para finalmente disponibilizar no YouTube  a íntegra do show “ SOL, LUA, 

SOL”,  projeto audiovisual que foi gravado em 2018 na capital paulista e que já teve cinco de suas faixas 

lançadas anteriormente. 

Aguardado ansiosamente por seu fãs, "SOL, LUA, SOL" tem na faixa “Chega devagar” uma de suas apostas 

para o carnaval 2019, que mais uma vez terá a “pipoca” de Saulo como uma de suas principais atrações.  

 

O PROJETO AUDIOVISUAL "SOL, LUA, SOL" 

 

“SOL, LUA, SOL ” é um show inédito, com direção de Chico Kertész e participações de Xanddy  ( harmonia 

do samba) e de Ana Gabriela. Mesclando as faixas do terceiro álbum solo do artista, “O Azul e o Sol”, com 

releituras e canções inéditas, será o quarto registro em vídeo da carreira de Saulo. O espetáculo reúne 

músicas que falam do sol, da lua, do correr das horas, e tem seu foco na passagem do tempo, criando, 

através de uma atmosfera sonora e visual, a sensação do passar do dia . 

Segundo definição do próprio artista, “Sol, Lua, Sol é mais que um show, é uma jornada, um espetáculo 

alegre, pulsante e cheio da energia do carnaval baiano, sem perder a poesia, as mensagens e as sutilezas”. 

Tudo regado pela mistura sonora da obra de Saulo, que reúne os mais diversos ritmos da música baiana, 

como o Samba-reggae e o ijexá, aliados às fortes influências da música africana, latina e da MPB. 

Durante o segundo semestre do ano passado os clipes de “Terra Nossa”, “Chega Devagar”, “Beleza 

Única”, “Sol Em Festa/Minha História” e “De Repente Mente” foram lançados para o público. Agora, a 

partir do dia 03 de fevereiro, o projeto estará disponível na íntegra no YouTube.  

 

 



SAULO SOM E SOL 

 

A quarta edição da segunda temporada do Projeto "Saulo Som e Sol”  acontece no Porto de Salvador a 

partir das 16 horas. Desde que foi concebido, o projeto tem apresentações  ao ar livre que começam no 

final da tarde e passam pelo horário do pôr do sol. 

 Itinerante, o evento já visitou lugares  emblemáticos da capital baiana, como o Porto de Salvador, o Farol 

da Barra e Itapoã. A primeira temporada aconteceu também no Porto de Salvador, desde então contou 

com  participações de amigos como Netinho, Ivete Sangalo, Gilmelândia ,Harmonia do Samba, Luiz Caldas 

entre outros.  

No dia 3 de fevereiro será a vez de um dos ídolos de Saulo, Alceu Valença, apresentar sucessos de sua 

carreira. “La Belle de Jour”, “Girassol”, “Anunciação” e “Tropicana” são algumas das canções que não 

devem faltar no show. 

O evento contará ainda com a participação de Jopin, DJ e Produtor pernambucano que, aos 26 anos, é um 

dos representantes da nova cena da dance music nacional. Com uma agenda lotada de eventos por todo o 

país, divide residência entre São Paulo e Recife e despontou nas paradas com o remix oficial do clássico, 

“Anunciação” de Alceu Valença.  

 

  

SERVIÇO 

SAULO, SOM E SOL 

Participação: Alceu Valença e Jopin 

Data: 3 de fevereiro 

Horário: 16h 

Onde: Porto Salvador (Avenida da França, 393 Comércio) 

Link de vendas: https://www.sympla.com.br/saulo-som-e-sol-4-edicao__437973 

INGRESSOS ESGOTADOS 

https://www.sympla.com.br/saulo-som-e-sol-4-edicao__437973

