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Atrações nacionais e uma internacional 
estão na programação musical do 

Santander no MEPE 
 
Recife, 30 de maio de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
Em junho, o projeto Ouvindo e Fazendo Música, uma iniciativa do Santander no Museu do Estado de 
Pernambuco, inicia com Diego Reis e Banda, que apresentam o clássico do forró, dia 02. No dia 9, a 
voz de Aninha Martins ganha acompanhamento dos violões e guitarras de Juliano Holanda. O trio 
Geoghegan, Toro & Teriaca dedica o repertório para obras de Bach, Mozart, Beethoven e 
Shostakovich, no sábado dia 16. O rabequista pernambucano Murilo da Rabeca encerra programa do 
mês com participação do Mestre Luiz Paixão, dia 30. 
 

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 

 
DIEGO REIS - Forró Instrumental é o nome do disco do sanfoneiro recifense Diego Reis, lançado em 
2017. São 10 músicas, todas de autoria de Diego, sendo três delas em parceria com Bozo 7 Cordas, 
que foi o arranjador e produtor musical do disco. Como o nome diz, as músicas são instrumentais, nos 
ritmos de forró, baião, xote, xaxado e arrasta-pé. Os instrumentos utilizados são todos acústicos: 
sanfona (Diego Reis), violão de sete cordas e cavaquinho (Bozó 7 Cordas), flauta e pífano (Alexandre 
Copinha), bandolim (Beto do Bandolim) e percussão (Raminho da Zabumba). Trata-se, pois, de uma 
linha clássica de forró. 

 
JULIANO HOLANDA E ANINHA MARTINS - Compositor e guitarrista, Juliano é figura constante em mais 
de 100 discos da música popular brasileira, atua como produtor musical e se prepara para lançar seu 
terceiro disco solo. Aninha Martins imprime ao seu canto um tom cênico e visceral que vem 
impressionando crítica e público, fruto de suas incursões no teatro aliada às experiências anteriores 
como cantora. No show, Juliano Holanda apresenta um pouco do vasto repertório que integra os 
álbuns que já lançou e temas de trilhas sonoras que compôs. Aninha Martins apresenta algumas de 
suas canções vestidas pelos violões e guitarras de Juliano. 

 
GEOGHEGAN, TORO & TERIACA - Formado pela violinista irlandesa Héloise Geoghegan, o violinista 
siciliano Francesco Toro e a pianista italiana Ketty Teriaca, todos com larga formação e com muitos 
concertos e recitais realizados em toda Europa, o trio apresenta obras de Bach, Mozart, Beethoven e 
Shostakovich. Além da atuação em trio, os integrantes se destacam também por seus trabalhos junto 
a importantes orquestras, como a Sinfônica Nacional da Irlanda, Gewandhaus Orchestra of Leipzig e 
Orchestra Roma Sinfonietta, com atuações nos principais palcos europeus e americanos, como 
Carneggie Hall e Wigmore Hall.  
 
MURILO SILVA com participação LUIZ PAIXAO- Músico rabequista pernambucano, começou a tocar em 
1996 como aprendiz de Mestre Salustiano (PE). Teve como grande inspiração os Mestres Mané 
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Pitunga e Luiz Paixão, também pernambucano e um dos mais respeitados rabequistas do Estado, que 
faz participação especial no show. Tomou parte como músico nas populares brincadeiras de Cavalo-
Marinho dos Mestres Inácio Lucindo, Biu Alexandre e Mestre Grimário, entre outros. Compositor, teve 
algumas de suas músicas gravadas pelos cultuados músicos Naná Vasconcelos e Erasto Vasconcelos, 
artistas com quem tocou em shows pelo país nos anos de 2000 e 2001, além do Quarteto Olinda.  

 

DIA SEMANA HORA ATRAÇAO INGRESSO 

02/06 SABADO 17H DIEGO REIS R$ 6,00 / R$ 3,00 

09/06 SABADO 17H JULIANO HOLANDA E ANINHA 
MARTINS 

R$ 6,00 / R$ 3,00 

16/06 SABADO 17H GEOGHEGAN, TORO & TERIACA R$ 6,00 / R$ 3,00 

30/06 SABADO 17H MURILO DA RABECA R$ 6,00 / R$ 3,00 

 
Mariele Duran 
Santander Cultural 
Vice-Presidência de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade 
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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