


“O caminho bem humorado aparece logo em forma de ‘Dedetização 
Nacional’, na música de abertura. É repetido e pulverizado novamente 
pelas outras doze canções, de maneira nada uniforme. E, pasmem, 
o único senso de homogeneidade em “Cuma?” não é nem 
a veia humorística, mas a boa música pop. Esse é o verdadeiro 
recheio da bolacha oferecida agora pelo quarteto mineiro.”

Terence Machado - Programa Alto-falante - Rede Minas

“Grata surpresa foi conferir o som desta poderosa banda de Belo Horizonte 
que faz um coquetel incendiário...Boa e inovadora promessa!” 

Márcio Okayama - Revista Guitar Player 

“…pode ter certeza que o som dos mineiros 
esbanja qualidade e bom humor.” 

Bruno Silva - Revista Dynamite 

“Música com conteúdo, divertimento e criatividade é o que 
resume o trabalho do SOMBA. Se continuar nessa trilha 
poderá construir algo que pode fazer a diferença.” 

Paula Fabri - Revista Comando Rock 

“... O estilo do grupo tem muito de humor e psicodelia, misturando 
de Beatles a Mutantes e passando pelo tropicalismo baiano...estas 
referências estão explícitas na criativa fusão sonora do Somba.” 

Mário Sérgio - O Estado de Minas 

“As letras também trazem sotaque mineiro, com o 
coloquialismo inspirado em textos de Guimarães Rosa.”

Flávia Freitas - O Diário da Tarde 

“...é um quarteto que faz um som para uma banda de 
seis. Criatividade e humor elogiados.” 

Mr. Rock - Revista Rock News 

O QUE SE FALA



QUEM SOMOS

    Leo Dias     Andre Mola Avelar Jr. Guilherme Castro



Breve Historico:
Na estrada desde 1998, o SOMBA começou como um trio formado por estudantes de música da Universidade Federal de Minas Gerais. Tinha 
como proposta trabalhar a partir de várias influências que permeavam a formação musical de seus integrantes: o rock e a psicodelia musical 
dos anos 1960 e 70, tanto nas vertentes brasileira quanto internacional. Em 2000 lançou seu primeiro trabalho autoral, o CD Single “Abbey 
Roça”, composto por 4 canções. Ainda sob esse norte estético, em 2003 lançou seu primeiro álbum completo, o CD “Clube da Esquina 
dos Aflitos”, composto por 14 canções e um videoclipe da música Mundo Mió. O show desse álbum rodou em turnê por vários festivais.

Em 2007, com nova formação, o agora quarteto lançou o elogiado álbum “ Cuma?” (13 canções), um disco mais centrado na execução ao vivo 
e na experimentação das possibilidades roqueiras para tecnologias interativas digitais. Ainda desse álbum, a canção Destino teve uma versão em 
videoclipe elaborada pelo videoartista Henrique Roscoe. Outras duas canções também tiveram versões em vídeo divulgadas: Obsessão (estreado no 
programa Alto-Falante da Rede Minas de Televisão) e o vídeo ao vivo de Escouva Progressiva. Esse álbum rodou em turnê por festivais nacionais 
e internacionais (SXSW Music Festival – Austin, Texas — o maior festival de música independente dos Estados Unidos), sob patrocínio da Natura. 

Em 2010, lançou em formato digital o álbum “Aos vivos do Stonehenge”, gravado ao vivo em show no Stonehenge Rock Bar. Nesse álbum, a banda 
apresenta versões alternativas para suas próprias canções, além de releituras de algumas outras músicas, como o tema da série Spectreman. 

Em 2014, a banda opta por lançar o seu novo álbum “Homônimo” em LP, CD e distribuição digital. Nesse trabalho o liquidificador de 
ideias do SOMBA é imprevisível e espetacular, misturando referências de maneira ainda mais amalgamada, com muita irreverência 
e lirismo. Na proposta artística aflora a maior temática: questionar nossa relação com as coisas e com o mundo. As canções tratam 
de questões da vida moderna, da efemeridade e obsolescência, problemas cotidianos antigos e que se acentuam na modernidade. 
Nesse sentido, a atualidade da temática das canções dialoga com uma sonoridade ‘vintage’, onde o processo de gravação era 
mais artesanal e orgânico. Cria-se a noção de uma ‘velha’ modernidade, conceito que permeia toda a produção sonora da banda.

O álbum conta com várias participações, como Lorena Amaral cantando uma linda e inebriante balada blues. Caffeine Trio e Ernani Teixeira 
em um Gypsy Jazz dançante. Pra completar, o disco tem seus arranjos executados por um naipe de metais formado por Pedro Aristides, Paulo 
Márcio, Vinícius Augustus e Jonas Vítor, proporcionando uma sonoridade ímpar às canções. Homônimo é um daqueles achados que qualquer 
apreciador de boa música deve ouvir com atenção. O álbum teve a produção musical de Anderson Guerra, com mixagem de Chico Neves. 

Atualmente, o SOMBA retomou o projeto Orquestra Mineira de Rock, ao lado das bandas parceiras Cartoon e Cálix. Nesse show há a integração total 
entre as bandas, contando com repertório variado de cada uma e versões inusitadas para clássicos da música roqueira, mineira e universal, tudo 
selecionado para acentuar a força expressiva desse projeto que é um completo sucesso de público e crítica, com lotação esgotada em todos os locais 
por onde passou (SESC Palladium, Teatro Bradesco em duas apresentações, Bloco dos Camisa Preta — show aberto para 25000 – vinte e cinco mil 
pessoas – em frente ao estádio Mineirão). Esse projeto foi transmitido em especial de Natal também pelo programa Alto-Falante, da Rede Minas de TV.  



Discos anteriores:
Videoclips:

Principais shows:

Shows de abertura:

Abbey Roça (2000) 
O primeiro trabalho do S.O.M.B.A. já mostra na capa a veia humorística 
e crítica do grupo. Parodiando o famoso álbum Abbey Road, do Beatles, 
o CD-single contém 4 músicas que foram incluídas no segundo disco.

Aos vivos do Stonehenge (2010) 
O primeiro registro ao vivo do S.O.M.B.A. Gravado no Stonehenge 
Rock Bar, este CD virtual foi lançado apenas na Internet 
e mostra versões inusitadas para as músicas dos discos 
anteriores, sempre com muito despojamento e musicalidade. .

Mundo Mió (2000) 
Velório (2004)  
Obsessão (2007) 
Destino (2008) 
Escouva Progressiva (2008) 

Cartoon, Cálix e SOMBA - Stonehenge 
Rock Bar (2012) e Granfino’s  (2013)
SXSW Music Conference (Texas - EUA - 2009)
FIT-BH (2000 e 2008) 
Expresso Melodia   (2007-2008) 
Conexão  Vivo (2007-2008) 
Conexão Telemig  Celular (2002-2003)
Natura Musical (2007/2008) 
Orquestra Mineira de Rock (1999 até 2005)
Festivais de inverno - Diamantina, São 
João Del Rei, Itabira (2007) 

Cássia Eller, Ed Motta, Nando Reis, 14 bis, Los 
Hermanos, Tom Zé, Toninho Horta, Beto Guedes, Juarez 
Moreira, Cordel do Fogo Encantado, etc.   

Clube da Esquina dos Aflitos (2003) 
As músicas são uma rara e bem humorada mistura entre rock, 
pop, samba, maracatu, baião e progressivo, onde a veia tropicalista 
transparece e dá o tom a esta amálgama de gêneros, sempre com 
muita originalidade e competência. As letras são inspiradas na tradição 
poética mineira de Carlos Drummond de Andrade e de Guimarães Rosa.

Cuma? (2007) 
O terceiro álbum coloca o grupo como um grande expoente da 
nova cena musical mineira. Nesse disco, a fusão e experimentação 
estética dão o tom para um S.O.M.B.A. mais popular, que aprofunda 
ainda mais o humor das letras, a musicalidade, com uma leitura 
única e criativa sobre o mundo contemporâneo. Alegria, lirismo, 
ludicidade e atitude são alguns dos elementos presentes nesse álbum.
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