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1. PONTOS 
(DOMÍNIO PÚBLICO) 
Túlio Borges: voz e sinos 
Randesmar e Dona Inácia: voz 
Amoy Ribas: percussão 

2. TREM 
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz 
Rafael dos Anjos: violão 
Fernando César: violão de 7 
Pedro Vasconcellos: cavaquinho 
Toninho Ferragutti: acordeon 



Leander Motta: percussão 

3. ZORRO 
(TÚLIO BORGES / VYTÓRIA RUDAN) 
Túlio Borges e Vytória Rudan: voz 
Marcus Moraes: violão 
Jorge Cardoso: bandolim 
Toninho Ferragutti: acordeon 

4. SHIRLEY 
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz e violão 
Genil de Castro: guitarra 
Oswaldo Amorim: baixo 
Sandro Araújo: bateria 
 
5. BIROSCA 
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz 
Rafael dos Anjos: violão 
Fernando César: violão de 7 
Pedro Vasconcellos: cavaquinho 
Leandro Braga: piano 
Ademir Júnior: clarineta 
Leander Motta: bateria e percussão 

6. ALTAR  
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges e Fred Martins: voz 
Rafael dos Anjos: violão 
Leandro Braga: piano 
Oswaldo Amorim: baixo 
Sandro Araújo: bateria 



7. TOCA AÍ 
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz 
Rafael dos Anjos: violões 

8. SUA  
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz e piano 
Toninho Ferragutti: acordeon 
 
9. PARATY 
(VYTÓRIA RUDAN / TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz 
Rafael dos Anjos: violão 
Fernando César: violão de 7 
Pedro Vasconcellos: cavaquinho 
Leander Motta: percussão 

10. CICATRIZ 
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz 
Leandro Braga: piano 

11. OI - RIO DEMAIS 
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz 
Rafael dos Anjos: violão 
Fernando César: violão de 7 
Pedro Vasconcellos: cavaquinho 
Ademir Júnior: clarineta 
Yuri Zuvanov: trompa 
Amoy Ribas: pandeiro 

 



12. EU VENHO VAGANDO NO AR 
(TÚLIO BORGES) 
Túlio Borges: voz e efeitos 
Rafael dos Anjos: violão 
Davi Abreu: pífano 
 
 
 
 
 
 


