
 

 

 

 

      
 

 

 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Santander encerra agenda de shows do mês de julho no 
MEPE com Felipe S. 

 
 

Recife, 26 de julho de 2017 – No último sábado de julho, dia 29, às 17h, o Santander apresenta 
Felipe S. como atração musical do projeto Fazendo Música no Museu do Estado de Pernambuco. 
O artista mostra seu mais recente trabalho Cabeça de Felipe, primeiro disco solo do vocalista do 
Mombojó. O título do disco é o nome de uma tela do pai do cantor e compositor, o artista plástico 
pernambucano Maurício Silva, que Felipe descobriu no acervo familiar em busca de um título para 
seu primeiro álbum. À procura de uma obra que tinha sua mão impressa na tela quando ainda era 
menino, deparou-se com o quadro Cabeça de Felipe. “O nome do quadro virou o nome do disco e a 
obra virou a capa”, explica o músico. O disco, produzido pelo próprio Felipe e gravado em casa, foi 
lançado no início de 2017 e tem participações de nomes como China, Vitor Araújo, Alessandra 
Leão, Tibério Azul, Leo Cavalcanti, entre outros. Na MEPE Felipe faz apresentação no formato voz 
e guitarra com participação de um DJ. 
 
 

DIA SEMANA HORA ATRAÇAO INGRESSO 

29/07 SABADO 17H FELIPE S. 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 
Descontos | Programação regular: R$ 6,00 
Pessoas acima de 60 anos e estudantes | R$ 3,00 
Vagas limitadas até 20 minutos antes das atividades. 
 
 
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 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-0116 / 2623 / 5157 / 7366 /5244 
E-mail: imprensa@santander.com.br 
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