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 Toques 
José Teles 
A música brasileira e mundial em destaque. 

 
Getúlio é o campeão do festival de 
música carnavalesca 
Publicado em 21/11/2011, Às 12:07 
 
Getúlio Cavalcanti virou o Schumacher do frevo. Não tem pra ninguém. 
Ontem, ele ganhou os primeiros lugares em frevo-de-bloco e em frevo-
canção, no Festival de Música Carnavalesca do Recife, cujas eliminatórias 
aconteceram sábado, 19, e domingo, 20, na esplanada do Parque Dona 
Lindú, em Boa Viagem.  Isto é bom, porque ele é um mestre, e é mau, 
porque a renovação na música carnavalesca pernambucana dança em 
andamento de marcha-regresso.  No entanto,  o concurso deste ano até que 
apresentou caras novas, tanto na composição quanto na interpretação. Mas 
ainda renovações muito tímidas. 
Há uma saudável tentativa de dar uma roupagem mais contemporânea ao 
frevo. Bráulio Araújo, por exemplo, começou o seu De baixo do frevo, com 
um solo de baixo elétrico, enquanto Beto Ortiz, foi de sanfona,  Luciano 
Magno de guitarra, e César Michiles de flauta. Um show de flauta, por sinal, 
 e seu frevo Pipocando, arrebatou merecido primeiro lugar (com arranjo de 
Marcos FM). Foi clara a influência da orquestra do Maestro Spok, que 
executou os frevo-de-rua e participou ora inteira, ora com alguns músicos, 
das duas eliminatórias. 
Uma pena que com tanta banda, compositores talentos, a exemplo de Junio 
Barreto e Zé Manoel, que trabalham harmonias bem desenvolvidas, quase 
nenhum se inscreveu no festival da prefeitura. Se fazem sambas de 
qualidade, por que não tentar frevo, maracatu ou caboclinho, como fizeram 
alguns forrozeiros (André Macambira, Rogério Rangel, Nádia Maia, e Herbert 
Lucena). Caboclniho e maracatu receberam este ano uma arejada, ma non 
troppo. As letras não castigaram a mesma temática Zumbi, Luanda, mas nos 
caboclinhos insistiram em bater na mesma preaca. Maracatu e caboclinho 
não necessariamente têm que ter por tema África ou indígena. Um exemplo, 
é Essa alegria, de Lula Queiroga, gravado por Elba Ramalho, um caboclinho 
sem nada da exaurida temática, com uma grande melodia. A mesma coisa 
para o maracatu-cançã  Braia dengosa, de Zé Dantas (com Luiz Gonzaga com 
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André Macambira (Foto: Divulgação) 
Shows 

Canções Artesanais - Show de André Macambira 
AVALIE 

André Macambira apresenta o show Canções Artesanais. Inédito em São Paulo, o espetáculo traz as 
músicas gravadas no segundo Cd de Macambira, além de revisitar alguns clássicos do cancioneiro 
nordestino. Com uma banda formada por nove grandes músicos de Pernambuco, este artista, pretende 
levar ao público um pouco da cultura nordestina em seu novo momento, em que surgem importantes 
novidades na área musical. Dias 22, 23 e 24/02/2013. 
 
!

  
HOME ›  ENTRETENIMENTO ›  CANÇÕES ARTESANAIS NA CAIXA CULTURAL SÃO PAULO  

Canções artesanais na Caixa Cultural São Paulo 
POR AGITO SP EM 21 DE FEVEREIRO DE 2013 •  (  0  )  

Instrumentos clássicos se misturam à popular zabumba, ao sanfona e ao violão no show de André 

Macambira 

A Caixa Cultural São Paulo apresenta, nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro, o show “Canções Artesanais”, 

do músico pernambucano André Macambira”, que mistura em suas canções os sons de instrumentos 

populares e eruditos. É o segundo CD do artista, um trabalho popular, que reúne diferentes escolas 

musicais, para apresentar ao público um pouco da cultura nordestina. O evento é gratuito e tem o 

patrocínio da Caixa Econômica Federal. 

Em “Canções Artesanais”, o artista une instrumentos rústicos e tradicionais, como zabumba, pandeiro, 

triângulo, acordeon e violão, a um quarteto de cordas, criando uma sonoridade homogênea, acústica e 

real. No repertório, apresenta clássicos do cancioneiro nordestino e canções criadas a partir de cenários 

contemporâneos. 

A banda, formada especialmente para esse show, é composta por Lucas Crasto (baixo acústico), André 

Julião (acordeon), Vitamina (percussão), Alexandre Barros (bateria e percussão), Dadá Malheiros 

(viola) e Fabiano Menezes (cello). 

André Macambira: 

Músico autodidata, violonista, compositor e intérprete, Macambira nasceu em Terra Talhada (PE), 

passou por cidades do Norte ao Sudeste do Brasil e fixou residência no Recife. Retornou às raízes, em 

busca do encontro com sua identidade musical, e foi sob a influência de mestres da música nordestina, 

como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, além de Gonzaguinha, Gilberto Gil, Milton 

Nascimento e Itamar Assumpção, que desenvolveu sua arte. 

André Macambira integrou as bandas Pilão de Dois, na cidade de Belo Horizonte (MG), em 2001, Bala 

Hara, em Palmas (TO), de 2002 a 2003 e Seu Rodolpho, no Recife (PE), entre 2007 e 2011. Em 2009, 

produziu seu primeiro CD solo, que levou seu nome e abriu portas para trabalhos e participações em 

grandes eventos. Em 2011, foi diretor artístico do CD Candeeiros e Neons, do compositor Xico 

Bizerra, e terceiro colocado no Festival de Música Carnavalesca do Recife, com o frevo-canção 

“Colibri”, que integra a coletânea lançada pela gravadora Biscoito Fino. 
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S.J terça-feira, 22 de janeiro de 2013 

S.J.doEGITO:Oficinas Musicais comLara Klaus e André Macambira 

 
A Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes de São José do Egito não para, 
é um evento atráz do outro, depois do Réveillon e Festa de Reis, agora foi a 
vez do Projeto Oficinas Musicais.  
Arcoverde foi no dia 21, São José do Egito foi nessa terça 22 e Serra Talhada 
nessa quarta 23, as cidades escolhidas pela dupla formada pela 
percussionista Lara Klaus e o cantor, compositor e violonista André 
Macambira. "Estamos levando o projeto para jovens e músicos das três 
cidades, com essa oportunidade gratuita de aprender mais sobre os ritmos 
pernambucanos. O projeto é patrocinado pelo Programa de Cultura Banco do 
Nordeste/ BNDES." disse André Macambira 
 
Nas Oficinas Musicais, Lara Klaus e André Macambira mostram como tocar 
os ritmos, os instrumentos utilizados. "É uma aula de história de cada estilo 
musical, os principais artistas representantes de cada gênero, e apresentam 
músicas de cada ritmo. Baião, coco, maracatu, ciranda, frevo e xaxado,um 
espetáculo" frisou Nenen Patriota secretário de Cultura de S.J.do Egito 
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27/07/16 14:34André Macambira é o convidado da Casa de Seu Jorge na Rouge - NE10

Página 1 de 1http://entretenimento.ne10.uol.com.br/shows/noticia/2015/05/26…ambira-e-o-convidado-da-casa-de-seu-jorge-na-rouge-548607.php

Entretenimento | Shows

Casa Forte

André Macambira é o convidado da
Casa de Seu Jorge na Rouge
Publicado em 26/05/2015, às 11h11 | Atualizado em 26/05/2015, às 11h15

Do NE10

Pernambucano André Macambira apresenta, a partir das 22h, show voz e violão institulado Macamba

Foto: divulgação/Lara Klaus

Consolidando-se como um dos espaços de divulgação da cultura local com
importantes projetos musicais, a Rouge Casa Forte recebe nesta quarta-feira (27) mais
uma edição do Casa de Seu Jorge. O convidado é o cantor e compositor
pernambucano André Macambira que apresenta, a partir das 22h, show voz e violão
institulado Macamba.

No show, Macambira interpreta canções autorais com parceiros como Claudio Noah,
Lucas Crasto e Xico Bizerra, além de canções de seu repertório afetivo, que inclui
Chico Buarque, Almir Sater e Gilberto Gil.

Nascido em Serra Talhada, no Sertão pernambucano, o cantor já morou em Alagoas,
Minas Gerais, Maranhão e Tocantins, ficando residência no Recife há cerca de oito
anos. Em cada lugar por onde passou formou bandas e recebeu influências diversas
que repercutiram na sua carreira solo, firmada desde 2009.

SERVIÇO
Macamba | André Macambira
Quarta (27), a partir das 22h, na Rouge Casa Forte
Praça de Casa Forte, 570, Casa Forte - Recife
Ingressos: R$ 20
Telefone: (81) 3040.2552

PALAVRAS-CHAVE:
pernambuco recife shows entretenimento creperia rouge

� BATE-PAPO � E-MAIL �BUSCA � UOL HOST PAGSEGURO CURSOS ONLINE ASSINE / SAC
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27/07/16 14:36É hoje! | Viver | Diario de Pernambuco - O mais antigo jornal em circulação na América Latina
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Jornais Rádios e TV Superesportes Blogs Classificados Assine e leia

É hoje!
Publicação: 27/07/2016 03:00

Novos olhares sobre a educação

Tópicos ligados ao processo educacional são abordados por diferentes perspectivas em seis livros
que serão lançados por pesquisadores durante o Congresso Internacional Sesc Arte/Educação, no
Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na ocasião, apresentam-
se o grupo Bongar e o DJ Rodrigo Porto. 

Quando: às 18h
Onde: Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária
Quanto: gratuito
Informações: 3361-0097

Pocket show e papo sobre música

Os cantores e instrumentistas André Macambira e Lara Klaus conversam com o público sobre
histórias e músicas. A dupla interpreta canções que marcaram a carreira e fala sobre
apresentações que os músicos fizeram juntos em festivais na França e em Portugal, em 2012, e a
turnê de oficinas que ministraram pelo interior de Pernambuco, em 2013.

Quando: às 19h
Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)
Quanto: gratuito 
Informações: 3424-4431
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01/12/17 07'51Folha PE - Página de impressão

Página 1 de 4http://www.folhape.com.br/folhape/nwsPrint.aspx?mId=50273

A cor azul dá o tom de "Amar é azul", novo disco do pernambucano André Macambira que

tem lançamento nesta quarta-feira (29), às 19h, na loja Passa Disco (Rua da Hora, 345), no

Espinheiro. O evento de lançamento, que conta com show do cantor e compositor, tem

incentivo do Funcultura.

A cor primária intercala as entranhas das letras, das melodias e do visual: as fotos, a capa

do disco, o videoclipe da música destaque - que, pasmem, também fala sobre a cor -, "O

amor é azul". Azul significa tranquilidade, harmonia. O azul das ondas do mar, do olho da

pessoa amada, do céu sem núvens, da camisa preferida, do forró que André Macambira

apresenta.

"A cor azul em si é especial. Foi a última cor que o ser humano começou a enxergar, que

ele percebeu e interpretou", poetisa André. O amor pela cor vai além de seu valor poético:

permeia a vida do músico também no âmbito pessoal. "O azul também é voltado para o

autismo, e eu tenho um filho com asperger [transtorno de desenvolvimento que afeta a

capacidade de comunicação] - e ele adora a música", compartilha. "Muitas coisas

pintaram esse trabalho dessa cor".

Leia também:

DIVERSÃO

André Macambira mostra pluralidade
de sua música ao lançar novo disco
Cantor, que é natural de Serra Talhada, faz show de 'Amar é azul' na loja Passa

Disco, no Espinheiro

Por: Juliana Costa, da Folha de Pernambuco em 29/11/17 às 06H31, atualizado em 29/11/17 às 08H15



Clipping  
ANDRÉ MACAMBIRA 

30/06/17 06(43Pernambucanos André Macambira e Victor Camarote lançam novos discos | Viver: Diario de Pernambuco
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O que procura? Buscar

SUPERESPORTES MODA CURIOSAMENTE OPINIÃOPOLÍTICA BRASIL MUNDO ECONOMIA LOCAL VIVER LEIA O DIARIO

Malhação: Tato discute com Keyla. Roney
tenta consolar Tato. Confira o resumo desta

Novo Mundo: Leopoldina enfrenta
Domitila.Confira o resumo desta sexta-feira

O Rico e o Lázaro: Zac expulsa Fassur.
Confira o resumo desta sexta-feira

Pega Pega: Luiza pede a Cíntia que não
conte a ninguém que ela está no hotel.
Confira o resumo desta sexta-feira

Chiquititas: Carol chama a atenção de
Dani e Chico fica triste e preocupado.
Confira o resumo desta sexta-feira

MÚSICA

Pernambucanos André Macambira e Victor
Camarote lançam novos discos
Amar é azul e Quem disse estão disponíveis em plataformas de streaming, como
Deezer e Spotify

Notícia  Vídeo

Por: Fellipe Torres - Diario de Pernambuco
Publicado em: 29/06/2017 20:05 Atualizado em:

Cantores lançaram discos nesta semana. Foto: Montagem/DP

Dois discos lançados por pernambucanos chegam ao mercado nesta semana. O cantor e
compositor André Macambira divulga o segundo da carreira, Amar é azul, enquanto
Victor Camarote aposta em Quem disse, primeiro álbum autoral. Os trabalhos estão

Maria Flor participa de clipe de brega com Victor
Camarote. Assista
Victor Camarote apresenta canção inédita em
homenagem ao Recife
Victor Camarote e Banda Calhambeques encerram
show de Erasmo Carlos
Companhia Macambira de Teatro explora lado
cômico da morte
Músico pernambucano Silvério Pessoa lança livro
sobre religiosidade
Carimbó paraense se renova e influencia músicos
pernambucanos

Músicos pernambucanos homenageiam Bowie e
comentam influência do camaleão

05:00
Os Dias Eram Assim: Renato questiona Alice sobre
a paternidade de Lucas. Confira o resumo desta
sexta-feira
05:00
A Força do Querer: Rubinho diz a Bibi que
precisará de sua ajuda e Aurora repreende a filha.

últimas observatório econômico ciência e saúde pub. legal vídeos fotos blogs especiais expediente
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