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Santander apresenta Duo Sensível em show inédito 
no Museu do Estado de Pernambuco  

 
 
 

Recife, 27 de março de 2017 – Em abril, mestres do choro e da música instrumental 
pernambucana são destaques no MEPE por meio do projeto Ouvindo Música, uma iniciativa do 
Santander. Duo Sensível é a primeira atração do mês, dia 1º, às 17h. Formado em 2016 por 
João Paulo Albertim (cavaquinho) e Marco César (violão de 7 cordas), a dupla iniciou o projeto 
a partir de uma pesquisa realizada no acervo de partituras do professor Marco César, onde 
constam inúmeras obras inéditas e escritas para cavaquinho solista e violão de sete cordas. No 
repertório surpresa, os compositores escolhidos são referências na habilidade de criar melodias 
que aguçam a sensibilidade e a percepção do ouvinte de música erudita. 
 
Vale destacar que a música de cordas dedilhadas tem uma importância significativa para a 
cultura brasileira, especialmente a pernambucana, por apresentar obras de extrema 
originalidade e linguagem bastante específica. Os arranjos e composições do Duo Sensível 
traduzem o referido estilo musical apresentado com refinamento e de forma camerística.  
 
Dia 8 é a vez de Renato Deák, seguido da brasileira Iara Rennó, dia 22. Na última 
apresentação de abril, dia 29, Rafael Marques e Johann Brehmer encerram o mês com 
versatilidade e improvisos. No mesmo dia, com Rafael Marques ministra uma oficina chamada 
O bandolim de 10 cordas no frevo de rua, totalmente gratuita e aberta ao público.  
 
O Santander acredita que investir e promover a cultura faz parte do seu compromisso de 
contribuir para o desenvolvimento do Brasil, e por isso realiza projetos em praticamente todas 
as regiões do País. No Nordeste, especialmente no Recife (PE), a programação do projeto 
Ouvindo e Fazendo Música, realizado em parceria com MEPE, ganha cada vez mais adeptos 
com expressivo elenco de artistas nacionais e internacionais. 
 
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 
Sócios da Sociedade dos Amigos do Museu do Estado de Pernambuco, clientes e funcionários 
do Santander têm entrada gratuita em todas as atividades. Vagas limitadas, até 20 minutos 
antes das atividades. 

 

DIA SEMANA HORA ATRAÇAO INGRESSO 

01/04 SABADO 17H DUO SENSÍVEL R$6,00 / R$3,00 
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