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Santander divulga programação musical de 
abril no MEPE 

 

Recife, 03 de abril de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
O projeto Ouvindo e Fazendo Música, uma iniciativa do Santander no Museu do Estado de 
Pernambuco, ganha novas atrações no próximo mês. Abril inicia com os frevos instrumentais e vocais 
de Valeria Moraes e Quarteto, dia 7. Dia 14, o Duo Amaro Freitas e Henrique Albino é formado por 
instrumentistas obstinados em busca de novas estéticas e sonoridades. Dia 28, Ítalo Sales, guitarrista, 
compositor e educador faz apresentação inédita com resgate da música popular pernambucana, 
brasileira, do jazz e do rock. Quem participa dos shows ganha acesso gratuito para visitar as exposições 
do MEPE. 

 

DIA SEMANA HORA ATRAÇAO INGRESSO 

07/04 SABADO 17H VALERIA MORAES E QUARTETO R$ 6,00 / R$ 
3,00 

14/04  SÁBADO 17 H DUO AMARO FREITAS E 
HENRIQUE ALBINO 

R$ 6,00 / R$ 
3,00 

28/04 SÁBADO 17 H ÍTALO SALES R$ 6,00 / R$ 
3,00 

 
 

Santander apresenta o Projeto Ouvindo e Fazendo Música 
Museu do Estado de Pernambuco - MEPE 

Av. Rui Barbosa, 960 - Graças, Recife - PE, 52050-000 | (81) 3184-3174 
Ingresso R$ 6,00 inteira | R$ 3,00 a partir de 60 anos e estudantes 

 
 
VALERIA MORAES E QUARTETO - Neta do compositor de Frevo de Bloco do Recife e um dos fundadores 
do Bloco da Saudade, Edgard Moraes, Valéria é uma das maiores interpretes do frevo e música popular 
pernambucana. Neste show, ela se junta com os maiores músicos de chorinho e música popular de 
Pernambuco: Marco Cézar (bandolim), João Paulo Albertim (cavaquinho), Pepe de Cavalheiro (violão) 
e João Vitor (percussão). A apresentação traz frevos instrumentais e vocal conhecidos do grande 
público por orquestras de metais tradicionais. No repertório, músicas de Nelson Ferreira, Capiba, 
Levino Ferreira, Getúlio Cavalcanti e Edgard Moraes, entre outros, com arranjos especiais para voz, 
flauta e cordas dedilhadas de forma camerística. 
 
DUO AMARO FREITAS E HENRIQUE ALBINO - Dois jovens músicos pernambucanos que têm como 
objetivo levar a música que fazem ao limite, seja técnico, emocional ou espiritual. Cada um, com sua 
experiência e bagagem sensorial, dá novos sentidos à música do outro em cada encontro. Ambos com 
sensibilidade aguçada analisam tudo que acontece à volta. Algumas de suas influências são: Herbie 
Hancock, Steve Coleman, Hermeto Pascoal, Chick Corea, Maestro Duda e Clóvis Pereira, Villa-lobos e 
Craig Taborn. Para este show são apresentadas músicas dos dois compositores, individualmente e em 
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parceria; frevos, cocos, baiões e modelos híbridos que além de tocados são comentados destacando 
seus procedimentos composicionais e apresentados em formato de entrevista. 
 
ÍTALO SALES -  Ítalo Sales é um proeminente guitarrista, compositor e educador. Já dividiu o palco com 
artistas como Elza Soares, Maestro Spok, Ayrton Montarroyos, Maestro Duda, Família Gonzaga, entre 
outros. Entre 2012 e 2014 liderou a seção rítmica do Laboratório de Big Band da UFPE, onde trabalhou 
com Jovino Santos Neto (USA), John Murphy (USA), Marcelo Coelho (BR), Cacá Malaquias (BR) e 
Christian Sommerer (ALE). Em 2017, lançou seu primeiro álbum Dorsal que recebeu menção honrosa 
no concurso Novos Talentos do Jazz 2017, realizado em parceria com o Poa Jazz Festival, Sampa Jazz 
Festival e Savassi Jazz Festival, tendo se apresentado no último. Ítalo exibe ao público um trabalho 
inteiramente autoral através de nove obras inéditas, com a participação de Adriano Coelho (bateria), 
Miguel Mendes (baixo) e Marcos Acioly (saxofone). 
 
 

 
Mariele Duran 
Coordenadora Institucional Santander Cultural 
Rua Sete de Setembro, 1028 
Porto Alegre | RS | 90010-191 
mduran@santander.com.br 
51 3287.5801 | 51 9 9189.8847 
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