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Lançamento 
Independente - 2020  

Single “Todo Dia” – Em todas as 
plataformas de streaming digital. 
Vídeo Clipe “Todo Dia” – No canal “Carlos 
Pontes Oficial” no Youtube 

 

Ficha Técnica 
Gravado entre julho e agosto de 2020 no 

estúdio particular de CarlosPontes. 

Mixado e masterizado em agosto de 2020 por 

CarlosPontes.  

Filmagens e edição por CarlosPontes, pós-

produção de imagens por Fausto André 

 

Carlos Pontes: vozes / piano/ guitarras / 

teclados / baixo/ bateria 
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Todo Dia 
 
 
 
 
 
Em "Todo Dia", o cantor e compositor CarlosPontes amplia sua experiência em 
abordar os diversos sentimentos que compõem os relacionamentos pessoais, ao 
descrever, de maneira genial, as angústias individuais de um novo cotidiano imposto 
pelo isolamento social, causado pela pandemia do novo “corona vírus”. 
 
Composta originalmente ao piano, o artista se aventura em harmonias e 
construções melódicas que ainda não haviam sido exploradas em sua obra. 
 
"Todo Dia" foi totalmente produzida por CarlosPontes, de forma caseira, a qual o 
artista tocou todos os instrumentos, criando arranjos inspirados em suas 
referências, como Lennon, McCartney e Elton John, alcançando assim, um 
resultado final surpreendente. 
 
Com versos inteligentes e um leve humor, a música retrata o estado de repetição 
vivido por quem permaneceu recluso durante a quarentena, em uma espécie de 
"loop", sempre fazendo as mesmas atividades domésticas e carregando um 
sentimento de ansiedade em relação a um futuro ainda incerto. 
 
A canção aponta novos caminhos para CarlosPontes, desde o processo de 
composição, arranjos e timbres, mas sempre imprimindo seu DNA, construído em 
mais de uma década de carreira. “Todo Dia” é uma faixa ao mesmo tempo reflexiva 
e irônica, mostrando que o talento de CarlosPontes não se permite afastar, mesmo 
em tempos atuais de isolamento social. 
 
 
 
 
Marcos R. (Rockpédia) 
Assessoria de imprensa 
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