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Quatro shows e uma oficina marcam a 
programação musical do Santander no 

MEPE 
 
Recife, 04 de julho de 2018 - NOTA DE IMPRENSA 
No mês das férias escolares o Santander apresenta um programa de shows e uma oficina no projeto 
Ouvindo e Fazendo Música, que ocorre todos os finais de semana no Museu do Estado de 
Pernambuco. Thiago Martins abre agenda de julho, dia 7, Quinta Essencia sobre ao palco do MEPE dia 
14, Uana Mahin é atração do dia 21, e Giovani Cidreira, que ministra a oficina gratuita, encerra a 
programação no último sábado do mês, dia 28. 
 

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 

 
THIAGO MARTINS - Poeta popular, rabequeiro, cantor e compositor, ativo no circuito de poesia no 
estado de Pernambuco, venceu a 5ª e 7ª Recitata (Festival de Literatura do Recife). Em suas 
composições, a poesia densa se dilui na fluidez de melodias que, associadas ao canto doce de sua voz, 
proporcionam aos ouvintes uma experiência profunda, íntima e agradável. Integrante do grupo 
Sagaranna, com quem excursionou pela Europa em 2014 e da banda Marsa – vencedora do Festival 
PreAmp de 2015, Martins vem se movimentando na cena musical pernambucana, paralelo a ações no 
audiovisual e no teatro. Este ano, lança seu primeiro álbum solo.  

 
QUINTA ESSENCIA - Quatro integrantes e um único instrumento. Com 11 anos de história, diversas 
turnês internacionais e 3 discos gravados, o Quarteto é um dos principais grupos camerísticos do Brasil 
e um dos poucos no mundo a divulgar a flauta em diferentes universos musicais, desde o 
Renascimento até os dias atuais. O grupo é considerado o principal representante da prática brasileira 
da flauta, e tem sido frequentemente convidado a se apresentar em diferentes países de quase todos 
os continentes. Possui em sua discografia o álbum La Marca (2008), Falando Brasileiro (2014) e A Arte 
da Fuga (2017). 
 
UANA MAHIN - Cantora e compositora, iniciou sua carreira musical com o grupo Sagaranna, Uana 
também cantou junto à Maciel Salú, Adiel Luna e do Afoxé Oyá Tokolê Owó, se apresentando em vários 
festivais e palcos. Em 2016, sentiu a necessidade de desenvolver um trabalho solo inspirado no 
universo dos orixás e com referências que vão do jazz à salsa passando por vários elementos da música 
afro-brasileira. A artista teve a gravação do disco “Pantera” contemplado pelo Funcultura e apresenta 
no MEPE, algumas músicas que farão parte deste disco, a ser lançado em agosto. Ao seu lado, os 
músicos Rubem Franca, Deco Trombone e Rafa Almeida, com um set de violão de 8 cordas, trombone 
e percussão.  
 
GIOVANI CIDREIRA - Um dos fortes expoentes da nova cena musical de Salvador e parte da nova música 
brasileira. Cantor, compositor, arranjador e instrumentista, o baiano de Salvador, que cresceu em 
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Castro Alves e tem suas raízes na mítica Santo Amaro. Começou a sua trajetória profissional na música 
como guitarrista e vocalista da banda Velotroz e alçou seu primeiro vôo solo em 2014 com o EP 
“Giovani Cidreira”. Em abril de 2017, Giovani lançou o seu primeiro disco solo “Japanese Food” com 
patrocínio da Natura Musical e distribuição do selo Balaclava, ganhando destaque na imprensa 
nacional.  
 
OFICINA POR DENTRO DO UNIVERSO DA LIVRE COMPOSIÇÃO DE GIOVANI CIDREIRA - A Oficina propõe 
um passeio pelo processo criativo do músico, compositor e arranjador Giovani Cidreira; onde ele 
apresenta os diversos caminhos da sua produção musical, buscando fugir de formas e fórmulas e como 
isso resulta nas suas músicas. Começando por explorar os métodos clássicos de composição de 
canções e adentrando técnicas mais intuitivas e livres, a oficina pretende introduzir a composição 
musical para os alunos.  
 

 

DIA SEMANA HORA ATRAÇAO INGRESSO 

07/07 SÁBADO 17H THIAGO MARTINS R$6,00 / R$3,00 

14/07 SABADO 17H QUINTA ESSENCIA R$6,00 / R$3,00 

21/07 SABADO 17H UANA MAHIN R$6,00 / R$3,00 

28/07 SÁBADO 15H OFICINA COM GIOVANI 
CIDREIRA 

Entrada Franca 

28/07 SABADO 17H GIOVANI CIDREIRA R$6,00 / R$3,00 
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