
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander divulga atrações musicais no Museu do Estado 
de Pernambuco, em outubro 

   
Recife, 2 de outubro de 2017 – A programação musical do Santander para o projeto Ouvindo e 
Fazendo Música, no MEPE, traz múltiplos estilos musicais neste mês. A agenda começa dia 7, com 
Aline Frazão, um dos principais nomes da nova geração de artistas angolanos que faz um show 
solo, com voz e violão. No segundo sábado, dia 14, Livia Nery faz apresentação recheada de 
improviso e experimentalismo. Um dos mais requisitados compositores do país, Lula Queiroga, 
que teve suas músicas gravadas pelo O Rappa, Milton Nascimento e Roberta Sá, comanda o palco 
dia 21. Dia 28, a Uptown Blues Band encerra programação de outubro. Vale destacar que o 
Museu do Estado de Pernambuco oferece acesso gratuito para quem participa do programa 
musical.  
 
ALINE FRAZAO – Aline é um dos principais nomes da nova geração de músicos angolanos, 
nascida em Luanda, atualmente vive em Lisboa. Em 2011 lançou o seu álbum Clave Bantu. O 
álbum Movimento, de 2013, é o seu segundo disco, com ele vieram as tournées internacionais. 
Aline Frazão acaba de editar em Portugal e Angola Insular, o seu terceiro disco de originais. 
Gravado na pequena ilha escocesa de Jura, Insular apresenta novas parcerias, com a poetisa 
angolana Ana Paula Tavares e a rapper portuguesa Capicua. A tournée de Insular começou em 
janeiro, e o álbum tem edição internacional prevista para este ano. Aline já atuou ao lado de 
músicos como Lenine e Chico César, e vêm pela primeira vez a Recife.  
 
LIVIA NERY - Livia é cantora, compositora e musicista nascida em Salvador. Realiza um 
laboratório caseiro de experimentação musical, onde cruza música urbana com o cancioneiro 
brasileiro. Brincando com teclado, sampler, voz e loop stations, Livia aprendeu a tocá-los a sua 
maneira, dedicando-se integralmente à criação musical ao longo dos últimos anos. Seu single duplo 
Vulcanidades/Garota Multicor, foi lançado em janeiro de 2017. Seu show atual Vulcanidades: Baile 
Experimento, é resultado de novas fusões musicais e arranjos do seu repertório, aliando as 
influências de ritmos jamaicanos ao universo oitentista das pistas de dança. 

 
LULA QUEIROGA - Fundamentalmente um criador, Lula é compositor de canções, letras e 
melodias. Com o seu primeiro álbum Baque Solto de 1983, em parceria com Lenine, fez vários 
shows no circuito nacional. De lá para cá gravou quatro cds e se tornou um dos mais requisitados 
compositores do país tendo suas músicas gravadas por O Rappa, Paralamas do Sucesso, Milton 
Nascimento, Ney Matogrosso, Lenine, Maria Rita. Recebeu diversos prêmios, entre eles Prêmio 
Sharp, A.P.C.A., Globonews, Unesco, além de ser indicado em duas edições no Prêmio da Música 
brasileira. Este será um show formato pocket, quase acústico, para apresentar seu novo trabalho 
Aumenta o Sonho e algumas canções de outros Cds. 

 
UPTOWN BLUES BAND - Fundado e comandado por Giovanni Papaleo, o grupo é destaque 
nacional quando o assunto é o blues. Há sete anos na estrada, a banda já coleciona grandes 



 

 

 

 

      
 

 

 

 

parcerias nacionais e internacionais no currículo, como Jennifer Batten, Celso Blues Boy, Muddy 
Morganfield e Magic Slim. Adriana Papaleo na voz, Thomaz Lera na guitarra e voz, Giovanni 
Papalo na bateria, Lénon Lazaro, na guitarra e Emerson Andrade no contra baixo formam o grupo. 
O repertório inclui clássicos do jazz e do blues, músicas dos projeto Beatles in Blues e Blues on 
the rocks.  

 
 

DIA SEMANA HORA ATRAÇAO INGRESSO 

07/10 SABADO 17h ALINE FRAZAO R$ 6,00 / R$ 3,00 

14/10 SABADO 17h LIVIA NERY R$ 6,00 / R$ 3,00 

21/10 SABADO 17h LULA QUEIROGA R$ 6,00 / R$ 3,00 

28/10 SABADO 17h UPTOWN BLUES BAND R$ 6,00 / R$ 3,00 
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