
ReleaseLeo Viramundo

Em 1997, Leo fundou com alguns amigos a sua primeira banda de rock e compôs suas primeiras canções. 
De lá para cá, foram nove bandas, mais de duzentas músicas compostas e milhares de quilômetros percorridos.
Depois de tanta estrada, Leo Viramundo atirou-se em uma empreitada solo, munido de um violão de cordas de 
aço, uma gaita diatônica e um arsenal de canções poderosas, fazendo do folk rock o veículo ideal para sua 
performance. Aproveitando a versatilidade deste formato minimalista, ele vem se apresentando em diversos 
festivais, livrarias, cafés, praças e teatros; fez uma série de shows em parceria com o grande gaitista carioca 
Jefferson Gonçalves, apresentou-se em dupla com a DJ e musicista Márcia Vieira, num trabalho de base 
experimental intitulado “A Maga e o Viramundo” e recebeu a participação de diversos amigos, musicistas e 
poetas, em seus espetáculos cheios de improviso e teatralidade. 
Atualmente, seu show pode ter três formatos: Apresentação individual (voz, violão e gaita), Apresentação 
individual (com loop), composto pelas músicas do álbum AO VIVO NO TEATRO DOS LOUCOS (2021) ou contando 
com uma banda de apoio formada por bateria, baixo, guitarra e teclado para acompanhá-lo, show composto 
pelas músicas de seu álbum, VENDO (2020). 
Bom humor, poesia bem elaborada, críticas certeiras, pensamentos profundos e belas melodias vocais em 
canções contagiantes são as principais marcas de seu trabalho, que – andarilho como o próprio artista – nunca 
se detém numa sonoridade específica, mas nunca perde sua identidade essencial.

“(...) Leo Viramundo é um cantor e compositor de características incomuns que, há mais de duas décadas, corre a sinuosa Estrada da 
Vida; seja à moda nômade qual menestrel das ruas, seja tocando pelos bailes e defendendo seu cobre pelas tabernas do caminho, bem 
como animando casamentos, velórios e batizados Brasil adentro (...)”

Max Merege
“(...) Leo nasceu em Niterói, em 81, e desde muito cedo sentiu a “paixão incontrolável pela palavra – pela arte em geral” – palavras dele. 
Tal qual a imagem do violeiro quase matuto, do bandoleiro dos ventos de viola na mão, ele não parou lá. É homem do mato, da cidade, da 
praia e da estrada, e da cabana na montanha. Mais que um trabalho poético, sua música é a poesia criada no movimento constante, de 
quem nasceu para ser o que é: um homem dos palcos e da arte. Envolvente e intrigante, Leo tornou-se Viramundo em virtude de um 
amor profundo que ele jamais revela, determinado a transformar sua própria vida numa construção estética (...)”

Ana Blue
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