
RELEASE – CRISTIANO QUEVEDO 
 

Referência pelo trabalho musical, Cristiano Quevedo é marca consagrada como um dos 

mais talentosos nomes da música gaúcha. Natural de Piratini, histórica capital farroupilha, 

Cristiano mantém a tradição de estar próximo de seu público, cantando a mais autêntica música 

sul-rio-grandense. Em seus 24 anos de carreira, gravou 15 discos e vem conquistando uma legião 

de fãs no Rio Grande do Sul, demais regiões do Brasil e do mundo. Iniciou sua carreira nos festivais 

de música nativista, nos quais conquistou os principais prêmios do gênero no Estado. 

Seus shows caracterizam-se pela harmonia e proximidade com o público e pelas canções 

de seu repertório, que se encaixam perfeitamente nos momentos narrados, trazendo o que há de 

mais autêntico e tradicional na música gaúcha. Atuando como radialista, intérprete e cantor, já 

percorreu o Brasil e exterior com seu trabalho. Cristiano Quevedo já recebeu inúmeros prêmios 

pela valorização da cultura regional, como o Açorianos de Música, a maior premiação do meio 

Cultural do Estado. Em 2011 gravou o DVD Contraponto em Piratini/RS, sua cidade natal. 

Em 2015, Cristiano lançou pela Gravadora Show do Sul, o trabalho “Parelha” ao lado do 

cantor e compositor Érlon Péricles. No repertório, canções inéditas compostas por eles, além de 

parcerias com renomados compositores gaúchos, mesclando canções para se ouvir e dançar, 

afirmando a trajetória já consagrada desses dois artistas. 

Em pesquisa realizada pelo site G1, Cristiano Quevedo foi eleito o Melhor Cantor da Música 

Regional do Rio Grande do Sul de 2016, com mais de 64% dos votos.  

Atualmente, faz parte do projeto EloSul que chega como um portal de exposição dos 

costumes e da cultura de um povo, numa linguagem universal, que está na grande rede. Uma 

maneira de pessoas, por todo o mundo, entenderem por que vestimos, cantamos e vibramos, ao 

falarmos do Sul do Brasil, cada um do seu jeito, exteriorizando esse sentimento de amor ao nosso 

chão. É a tradição ligada ao atual, ou seja... “Essa audácia de buscar o novo, sem pisar o rastro, ou 

reascender as brasas”. 

Cristiano percorre hoje, os palcos do sul do país com um novo show, com releituras de 

músicas que marcaram sua história musical, além de novas canções, sempre com muita alegria e 

emoção, marcas de sua personalidade musical. 

 
 

 


