CLIPAGEM DE NOTÍCIAS
Cliente: Rizoma Colaborativa
Evento: Turnê “Diboa” com Vates e Violas
Período: Agosto-Novembro 2018
ONLINES E JORNAIS
09/08/2018

Gratuito: conheça as 27 atrações do Festival de Inverno da Várzea
Agora é a hora da programação completa! O Festival de Inverno da Várzea, que acontece nos
dias 24 e 25 de agosto, na Praça da Várzea, no bairro da Zona Oeste do Recife, divulgou o nome
das 27 atrações da 9ª edição do evento.
Homenageando Dona Carminha e Lenilson Braga, o Príncipe do Brega, falecido em novembro
de 2017, o FIV traz, este ano, o tema “Cultura é resistência!”. Toda a programação é gratuita e,
além dos shows, conta com performances, danças, artesanato, teatro, arte de rua, cultura
popular e gastronomia.

O evento vai levar dois dias de intensa programação para a Praça da Várzea (Foto: Stephany
Cardoso)
Confira a programação de shows do 9º FIV – Festival de Inverno da Várzea:
24/08, sexta-feira
A partir das 16h:
Duofrevando
Orquestra e Coral Levino Ferreira
Sopro Fino
Isaar (foto em destaque)
Ylana Queiroga
Carol Ribeiro
Vates e Violas
Liv
Howay
Coco Raízes de Arcoverde
N’zambi
Cabalafoice

Link para a notícia: https://poraqui.com/varzea/gratuito-conheca-as-27-atracoes-do-festivalde-inverno-da-varzea/

20/08/2018

Vates e Violas inicia turnê na próxima
sexta (24) no FIV
Show acontece no Festival de Inverno da Várzea

A Vates e Viola está prestes a completar 30 anos. Divulgação

O grupo musical Vates e Violas já começou a contagem regressiva para as
comemorações das suas três décadas de carreiras, completas em 2019. Até lá, a
contagem segue com shows dentro e fora de Pernambuco. O primeiro acontece na
próxima sexta (24), no Festival de Inverno da Várzea (FIV), no Recife.
A apresentação dá início à turnê 'Diboa', que pretende relembrar a trajetória musical
do grupo iniciada em 1989, com o disco Cantos e Cantigas. Além disso, o show
também contará com canções do álbum mais recente da banda, Intensidade, de
2015, e algumas novidades que serão apresentadas em primeira mão.
Após a Várzea, a banda segue para o Festival Lula Calixto, no dia 1º de setembro,
em Arcoverde; e no Cantilenas na Ingazeira, dia 6 de setembro, em Ingazeira. Em
novembro, também há shows previstos para o Tipoia Festival, em Tracunhaém, na
Zona da Mata Norte.
Serviço
Show Diboa, com Vates e Violas
Sexta (24) | 21h40
Praça da Várzea (Av. Afonso Olindense - Várzea)
Gratuito

Link para a notícia: http://www1.leiaja.com/cultura/2018/08/20/vates-e-violas-inicia-turnena-proxima-sexta-24-no-fiv/

22/08/2018

FESTIVAL
Festivais de Inverno na RMR apostam na diversidade cultural
Sem a fama e a multidão de Garanhuns, festivais de Inverno em Olinda e na Várzea
mesclam atrações

FIO começa hoje na Casa BALEA, no Carmo, com exibição de
filmes como Edney, do pernambucano João Roberto Cintra. Foto:
Reprodução/Youtube
Incluído no calendário dos olindenses desde 2015, o Festival de Inverno de Olinda (FIO) chega
à sua quarta edição a partir de hoje, com programação estendida até o domingo. O evento será
realizado na Casa BALEA (Rua Treze de Maio, 99, Carmo), com cineclube, roda de diálogo,
música e intervenção nos muros da propriedade. A abertura ocorre às 19h30 e terá a exibição de
filmes premiados na 5ª Edição do Recifest - Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de
Gênero, a exemplo de Baunilha, de Leo Tabosa (PE), Convite vermelho, de João Victor
Almeida (RJ), e Edney, de João Roberto Cintra (PE). A entrada é gratuita - com exceção do
sábado, quando haverá show do cantor Tonfil e será cobrado um valor de R$ 5.
O curta-metragem Edney conta a história de um homem que trabalha de dia lavando pratos e, de
noite, cantando canções de Ney Matogrosso. Para o diretor João Cintra, a realização de festivais
como o FIO traz impactos importantes. “Eles enriquecem a formação cultural da sociedade e
ajudam a consolidar a carreira de diversos artistas e profissionais. Fazer filmes é muito bom,
mas cinema não existe se o material não puder ser mostrado e esse é um dos pontos principais
dessas reuniões, auxiliar na circulação de novos conteúdos”, disse.
Olinda, na visão do cineasta pernambucano de 37 anos, é recheada de riquezas e conteúdos que
poderiam ser compartilhados durante o ano todo. “Olinda é tão poderosa que tem que estar viva
em mais épocas do ano. Festivais e mostras fazem com que circulem mais pessoas, com que

surjam novas conversas, essenciais para o desenvolvimento de novas ideias. O FIO é, de fato,
um encontro necessário”, disse Cintra.
Amanhã, a visibilidade trans é a base da programação. Também a partir das 19h30, haverá uma
roda de diálogos com a Rede Monalisa, uma plataforma online que conecta pessoas trans e
travestis ao mercado de trabalho formal. O encontro terá a presença de Robeyoncé Lima,
primeira advogada trans de Pernambuco, e Sophia William, produtora cultural e curadora do
Festival Transborda de Cultura Sem Gênero. Na ocasião, Sophia vai apresentar ainda sua
performance (Trans)passar.
Já na sexta-feira, às 21h, os DJs Vinícius Lezo e Calani apresentam setlists oriundos de suas
pesquisas musicais. A música continua no sábado, com show de Tonfil, artista visual, poeta e
cantor do município São José do Egito. No encerramento, domingo, o grupo Vacilantes convida
as crianças para pintar um muro do quintal da Casa BALEA, com banho de chuveiro e set da DJ
Joana Perrusi.
Música, arte de rua e gastronomia na Praça da Várzea
Organizado de forma colaborativa por moradores e frequentadores do bairro da Zona Oeste do
Recife, o Festival de Inverno da Várzea terá a 9ª edição realizada na sexta-feira e no sábado.
Com o tema Cultura e resistência, a festividade vai homenagear Dona Carminha e Lenilson
Braga, duas personalidades da região, e traz na programação mais de 20 atrações, entre shows,
apresentações de rua, teatro, gastronomia e artesanato. O evento vai contar com nomes como
Isaar, Coco Raízes de Arcoverde, Ylana Queiroga, Carol Ribeiro, Cultura Urbana, Mangueboys,
Cabalafoice, Vates e Violas, Delamancha, Carranza. As atrações iniciam a partir das 16h, na
Praça da Várzea. A entrada é gratuita.
Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola inicia nova fase da
carreira com novo show nesta sexta-feira, na noite de abertura do FIV 2018. Prestes a completar
30 anos de estrada, a banda paraibana apresenta uma coletânea de músicas da carreira. “É a
primeira vez que estaremos no palco do FIV e estamos muito contentes em poder participar
dessa festa com o lançamento do nosso novo show. A Várzea é hoje um reduto de músicos e
artistas independentes, com uma experiência incrível”, afirmou o fundador do conjunto, Miguel
Marcondes. “A realização de um festival assim reforça a atmosfera cultural da região. O Recife
é uma cidade muita rica em produtos musicais, teatrais, na gastronomia, em artes no geral, e
precisa de mais eventos que descentralizem a cultura e abram espaço para antigos e novos
artistas, novos empreendimentos, novas oportunidades”, declarou.
Link para a notícia:
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2018/08/22/internas_viver,76073
5/festivais-de-inverno-na-rmr-apostam-na-diversidade-cultural.shtml
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22/08/2018

Vates e Violas estreia nova turnê com show
no Festival de Inverno da Várzea
Antecipando as comemorações de 30 anos de carreira, a banda natural do município de Prata
(PB) inicia um roteiro de cinco shows por Pernambuco
Kim Kristopher/Divulgação

O grupo tem no currículo oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e
performance, trazendo a sonoridade sertaneja unida à música contemporânea

Em clima de celebração e retrospectiva da sua carreira artística, o grupo musical Vates e
Viola inicia uma nova turnê nesta sexta-feira (24), na noite de abertura do 9º Festival de
Inverno da Várzea (FIV), com show gratuito. A apresentação vai antecipar as
comemorações de 30 anos da banda, a serem celebrados em 2019, e faz parte da
turnê Diboa, que passará por cinco cidades pernambucanas.
De acordo com Miguel, esse novo momento do grupo, natural do município de Prata (PB),
mostra que o Vates e Violas segue antenado com suas raízes sertanejas, mas dialogando
com o mundo e com a contemporaneidade. “Nossa música é a nossa verdade. Prezamos
por qualidade das sonoridades, letras bem trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre
reciclando ideias e pensamentos para seguir adiante com mais vida e poesia”, conta o
compositor.
A turnê Diboa apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas, relembrando a
trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, Cantos e Cantigas. O grupo tem
no currículo oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição
autoral e performance, trazendo a sonoridade sertaneja unida à música contemporânea.
O show também traz canções do último álbum do grupo, Intensidade (2015), além de
algumas outras novidades. Novas músicas que estarão no próximo álbum, que sai ano que
vem – como, por exemplo, a música que dá nome à turnê – serão apresentadas durante a
turnê.
Após a apresentação no Festival de Inverno da Várzea, a Vates e Violas viajará para outros
festivais Pernambuco afora. Em setembro, seguem para o Lula Calixto (01/09), em
Arcoverde; depois para o Cantilenas na Ingazeira (06/09), em Afogados da Ingazeira. Em
novembro, há também shows previstos em cidades do interior como Tracunháem (Tipoia
Festival), na Zona da Mata Norte.
Atualmente, a banda tem na sua formação os músicos Miguel (vocais, guitarra, violão e
viola de dez cordas); Afonso Marques (baixo); André Pernambuco (percussões); Mestre
Nido (acordeão) e Ivo Lage na (bateria).

Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes (foto) e Luís Homero, a Vates e Violas surgiu em 1989 com seu
primeiro disco

Serviço
Show “Diboa”, com Vates e Violas
Festival de Inverno da Várzea
Sexta (24) | 21h40
Praça da Várzea (Av. Afonso Olindense, Várzea, Recife)
Gratuito
Agenda de shows:
Festival de Inverno da Várzea (FIV), Recife/PE – 24/08
Festival Lula Calixto, Arcoverde/PE – 01/09
Festival Cantilenas da Ingazeira, Ingazeira/PE – 06/09
Link para a notícia: http://www.cultura.pe.gov.br/canal/servico/vates-e-violas-estreia-novaturne-com-show-no-festival-de-inverno-da-varzea/

23/08/2018

Antecipando as comemorações de 30 anos
de carreira, Vates e Violas estreia nova turnê
Em clima de celebração e retrospectiva da sua carreira artística, o grupo musical
Vates e Viola inicia a turnê "Diboa", que passará por cinco cidades pernambucanas
De acordo com Miguel, esse novo momento do grupo, natural do município de Prata
(PB), mostra que o Vates e Violas segue antenado com suas raízes sertanejas, mas
dialogando com o mundo e com a contemporaneidade. “Nossa música é a nossa
verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem trabalhadas e temas
atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para seguir adiante com
mais vida e poesia”, conta o compositor.

A turnê Diboa apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas, relembrando a
trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, Cantos e Cantigas. O grupo
tem no currículo oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une
composição autoral e performance, trazendo a sonoridade sertaneja unida à música
contemporânea.
O show também traz canções do último álbum do grupo, Intensidade (2015), além de
algumas outras novidades. Novas músicas que estarão no próximo álbum, que sai ano
que vem – como, por exemplo, a música que dá nome à turnê – serão apresentadas
durante a turnê.
Após a apresentação no Festival de Inverno da Várzea, a Vates e Violas viajará para
outros festivais Pernambuco afora. Em setembro, seguem para o Lula Calixto (01/09),
em Arcoverde; depois para o Cantilenas na Ingazeira (06/09), em Afogados da
Ingazeira. Em novembro, há também shows previstos em cidades do interior como
Tracunháem (Tipoia Festival), na Zona da Mata Norte.
Atualmente, a banda tem na sua formação os músicos Miguel (vocais, guitarra, violão
e viola de dez cordas); Afonso Marques (baixo); André Pernambuco (percussões);
Mestre Nido (acordeão) e Ivo Lage na (bateria).
Agenda de shows:
Show “Diboa”, com Vates e Violas
Festival de Inverno da Várzea (FIV), Recife/PE – 24/08
Festival Lula Calixto, Arcoverde/PE – 01/09
Festival Cantilenas da Ingazeira, Ingazeira/PE – 06/09
Link para a notícia: http://forrozeirospe.com.br/noticia/363222/antecipando-ascomemoracoes-de-30-anos-de-carreira-vates-e-violas-estreia-nova-turne

24/08/2018
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Começa hoje (24), o Festival de Inverno da Várzea

Será realizado nesta sexta (24) e no sábado (25) mais uma edição do Festival de Inverno
da Várzea. No primeiro evento recebe nomes de peso como a cantora Ylana e o grupo
Vates e Violas, ao todo passará mais de 20 atrações nos dois dias de festa, entre elas Isaar
e Coco Raízes de Arcoverde. O FIV traz para este ano o tema "Cultura e Resistência" e
homenageia Dona Carminha e Lenilson Braga. Além dos shows, o Festival conta com

apresentações na rua, teatro, barracas gastronômicas e artesanato. O FIV é um evento da
cena cultural que há nove anos é realizado com a participação popular, colaborativa e
solidária, por artistas e produtores do bairro da Várzea.
O festival também abre espaço para alguns dos novos talentos da cena musical
pernambucana, que junto aos artistas consagrados movimentam o público na Praça
Pinto Damaso nos dois dias de festival, mantendo acesa a chama da resistência cultural
do nosso povo em nossa cidade.
Serviço:
Festival de Inverno da Várzea
Praça Pinto Dâmaso (Praça da Várzea) - Av. Afonso Olindense, s/n, Várzea, Gratuito
Show : YLANA
Sexta (24) | às 20h
Show “Diboa”, com Vates e Violas
Sexta (24) | às 21h40.
Link para a notícia: http://agendaculturaldorecife.blogspot.com/2018/08/comeca-hoje-24-ofestival-de-inverno-da.html

24/08/2018

TURNÊ

Vates e Violas comemora 30 anos no
Festival de Inverno da Várzea
Os paraibanos se apresentam nesta sexta (24), na Praça da Várzea, e depois seguem
em turnê pelo interior

Na ocasião, eles apresentarão sua turnê Diboa, apoiada pelo Funcultura
Foto: Kim Kristopher/Divulgação

Dentro da programação da 9ª edição do Festival de Inverno da Várzea (FIV), o grupo Vates
e Viola comemora seus 30 anos de carreira, antecipando o aniversário que acontece em
2019. O show da banda paraibana (Prata) acontece nesta sexta (24), às 21h40, na Praça da
Várzea. Após sair da Região Metropolitana do Recife, eles ainda cumprirão uma agenda
intensa no interior, passando por cidades como Arcoverde e Tracunhaém, até novembro.
Nas ocasiões, eles apresentarão sua turnê Diboa, apoiada pelo Funcultura, que reúne os
clássicos do grupo, relembrando o início da carreira, ainda em 1989 quando
lançaram Cantos e Cantigas. As músicas do último disco Intensidade (2015) também não
ficarão de fora, além de músicas que ainda serão lançadas ano que vem. Com o show, o
público terá oportunidade de conhecer a sonoridade da banda, que reúne ritmos regionais
como forró, coco, embolada e cavalo marinho, atrelados à música experimental.

Serviço:
Show “Diboa”, com Vates e Violas na programação do Festival de Inverno da Várzea
Quando: sexta-feira, 24 de agosto de 2018, às 21h40.
Local: Praça da Várzea (Av. Afonso Olindense – Várzea, Recife/PE)
Entrada gratuita

Agenda da banda:
Festival de Inverno da Várzea (FIV), Recife/PE – 24/08
Festival Lula Calixto, Arcoverde/PE – 01/09
Festival Cantilenas da Ingazeira, Ingazeira/PE – 06/09
Tipoia Festival, Tracunhaém/PE – Novembro
Região Metropolitana do Recife – Novembro
Link para a notícia:
https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/musica/noticia/2018/08/24/vates-e-violacomemora-30-anos-no-festival-de-inverno-da-varzea-352192.php

24/08/2018

Festival de Inverno da Várzea reúne atrações culturais
na Zona Oeste do Recife
Evento acontece nesta sexta (24) e no sábado (25), na Praça da Várzea. A entrada
é gratuita.

O Coco Raízes de Arcoverde é uma das atrações que sobe ao palco do Festival de Inverno da Várzea
(FIV), no sábado (25) — Foto: Roberta Guimarães/Divulgação

O Festival de Inverno da Várzea (FIV) recebe 27 atrações culturais nesta sexta-feira
(24) e no sábado (25), na Praça Pinto Dâmaso (Praça da Várzea). Entre as
expressões culturais presentes no evento estão música, dança, arte de rua,
brincadeiras populares, poesia, artesanato e gastronomia. A entrada é gratuita e o
evento acontece a partir das 16h.
Esta é a nona edição do festival, que é realizado com a participação e colaboração de
grupos de artistas e produtores culturais da Várzea, sempre focado em artistas locais,
e ocupa a praça e o casarão próximo.
O objetivo do festival é promover um encontro capaz de agrupar a diversidade de
expressões artísticas da cidade, muitas delas presentes no próprio bairro, assim como
interação do artista com o seu público e entre as gerações em prol da cultura.
Devido ao evento, parte da Rua Coronel Pacheco, ao lado da Praça Pinto Dâmaso,
fica interditada das 16h desta sexta-feira (24) até as 23h do sábado (25). Neste
período, o Grande Recife altera o itinerário da linha 2432 – CDU (Várzea) no sentido
ponto de retorno/terminal.
Confira a programação completa do festival:













Sexta-feira (24), a partir das 16h
Duofrevando
Orquestra e coral levino ferreira
Sopro fino
Isaar
Ylana queiroga
Carol ribeiro
Vates e Violas
Liv
Howay
Coco Raízes de Arcoverde
N'zambi
Cabalafoice
Link para a notícia: https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2018/08/24/festival-deinverno-da-varzea-reune-atracoes-culturais-na-zona-oeste-do-recife.ghtml

24/08/2018

Os filhos de Zé de Cazuza; do Vates e Viola
comemorando 30 anos de estrada

Dentro da programação da 9ª edição do Festival de Inverno da Várzea (FIV), o grupo Vates e
Viola comemora seus 30 anos de carreira, antecipando o aniversário que acontece em 2019. O
show da banda paraibana (Prata) acontece nesta sexta (24), às 21h40, na Praça da Várzea.
Após sair da Região Metropolitana do Recife, eles ainda cumprirão uma agenda intensa no
interior, passando por cidades como Arcoverde e Tracunhaém, até novembro. Luis Homero e
Miguel Marcondes, integrantes do grupo, se apresentaram no Fercan de Afogados da Ingazeira
na década de 80, quando era realizado no Cine São José.
Nas ocasiões, eles apresentarão sua turnê Diboa, apoiada pelo Funcultura, que reúne os
clássicos do grupo, relembrando o início da carreira, ainda em 1989 quando lançaram Cantos e
Cantigas. As músicas do último disco Intensidade (2015) também não ficarão de fora, além de
músicas que ainda serão lançadas ano que vem. Com o show, o público terá oportunidade de
conhecer a sonoridade da banda, que reúne ritmos regionais como forró, coco, embolada e
cavalo marinho, atrelados à música experimental. Vates e Viola os componentes a maioria são
filhos de Zé de Cazuza da Prata-PB .
Serviço
Show “Diboa”, com Vates e Violas na programação do Festival de Inverno da Várzea
Quando: sexta-feira, 24 de agosto de 2018, às 21h40.
Local: Praça da Várzea (Av. Afonso Olindense – Várzea, Recife/PE)
Entrada gratuita
Agenda da banda:
Festival de Inverno da Várzea (FIV), Recife/PE – 24/08
Festival Lula Calixto, Arcoverde/PE – 01/09
Festival Cantilenas da Ingazeira, Ingazeira/PE – 06/09
Tipoia Festival, Tracunhaém/PE – Novembro
Região Metropolitana do Recife – Novembro

Link para a notícia: http://blogdomarcellopatriota.com.br/blog/?p=6578

28/08/2018

ARCOVERDE PROMOVERÁ FESTIVAL DA VIOLA
NESTE SÁBADO (1)

Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola é uma das atrações
confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontece em Arcoverde neste
fim de semana. A banda natural da Prata-PB toca no Alto do Cruzeiro neste sábado, 01/09,
levando ao público um show gratuito repleto de novas canções e sucessos que marcam os 29
anos de trajetória artística da banda.
Intitulada "Diboa", a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas,
relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, "Cantos e Cantigas".
Em clima de recordação, o show também traz canções do último álbum do grupo,
"Intensidade" (2015), além de novidades. Novas músicas que estarão no próximo álbum, que
sai ano que vem – como, por exemplo, a música que dá nome à turnê – serão apresentadas
em primeira mão.
"Diboa" iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio da
Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de estreia da
turnê aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de Inverno da Várzea (FIV),
no Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura ritmos sertanejos a modernidades
ao interior, tocando no Lula Calixto no dia 01/09 e no Festival Cantilenas da Ingazeira, em
Ingazeira-PE, no dia 06/09.
"Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra levar essa
show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos um grande momento
de celebração com todo o público da região", comenta entusiasmado Miguel Marcondes,
nome à frente do Vates. Segundo ele, esse novo momento da banda celebra a carreira e o
novo momento do grupo, que segue antenado com suas raízes sertanejas mas entoa discursos
que dialogam com o mundo e com a contemporaneidade.
"Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem
trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para seguir
adiante com mais vida e poesia", conta o compositor. A turnê "Diboa" tem continuidade em
novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e será finalizada com show na
Região Metropolitana do Recife, em data e local ainda a ser divulgado.
SOBRE VATES E VIOLAS – Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero,
Vates e Violas surgiu em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência musical do Sertão,
reunindo ritmos regionais como forró, coco, embolada e cavalo marinho, além de
experimentos musicais modernos. Obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com
sucessos na cena independente do Nordeste, incluindo a música "Instante Feliz", escolhida
pelo ex-produtor dos Beatles, David Barney, para integrar a coletânea "What's Happening in
Pernambuco?" (2008).

Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no currículo oito
discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e
performance. Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah Caldeira,
Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana, O Cantador, já gravaram canções feitas pelo Vates.
A banda traz na formação atual Miguel nos Vocais, Guitarra, Violão e Viola de 10 cordas;
Afonso Marques no Baixo; André Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no Acordeon e
Ivo Lage na Bateria.
Link para a notícia:
http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=106843

28/08/2018

Vates e Violas leva novo show ao Sertão pernambucano
Com quase 30 anos de carreira, grupo faz apresentações em circuito de festivais
em Arcoverde, no sábado (01/09) e em Ingazeira, em 06/09

Vates e Violas (Foto - Kim Kristopher).

Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola é uma das
atrações confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontece em
Arcoverde neste fim de semana. A banda natural da Prata-PB toca no Alto do Cruzeiro
neste sábado, 01/09, levando ao público um show gratuito repleto de novas canções e
sucessos que marcam os 29 anos de trajetória artística da banda.
Intitulada “Diboa”, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas,
relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, “Cantos e
Cantigas”. Em clima de recordação, o show também traz canções do último álbum do
grupo, “Intensidade” (2015), além de novidades. Novas músicas que estarão no próximo
álbum, que sai ano que vem – como, por exemplo, a música que dá nome à turnê –
serão apresentadas em primeira mão.
“Diboa” iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio da
Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de estreia

da turnê aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de Inverno da
Várzea (FIV), no Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura ritmos
sertanejos a modernidades ao interior, tocando no Lula Calixto no dia 01/09 e no Festival
Cantilenas da Ingazeira, em Ingazeira-PE, no dia 06/09.
“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra levar
essa show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos um grande
momento de celebração com todo o público da região”, comenta entusiasmado Miguel
Marcondes, nome à frente do Vates. Segundo ele, esse novo momento da banda
celebra a carreira e o novo momento do grupo, que segue antenado com suas raízes
sertanejas mas entoa discursos que dialogam com o mundo e com a
contemporaneidade.
“Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem
trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para
seguir adiante com mais vida e poesia”, conta o compositor. A turnê “Diboa” tem
continuidade em novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e será
finalizada com show na Região Metropolitana do Recife, em data e local ainda a ser
divulgado.
SOBRE VATES E VIOLAS – Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís
Homero, Vates e Violas surgiu em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência
musical do Sertão, reunindo ritmos regionais como forró, coco, embolada e cavalo
marinho, além de experimentos musicais modernos. Obteve notoriedade entre as
décadas de 1990 e 2000 com sucessos na cena independente do Nordeste, incluindo a
música “Instante Feliz”, escolhida pelo ex-produtor dos Beatles, David Barney, para
integrar a coletânea “What’s Happening in Pernambuco?” (2008).
Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no currículo
oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e
performance. Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah Caldeira,
Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana, O Cantador, já gravaram canções feitas pelo
Vates. A banda traz na formação atual Miguel nos Vocais, Guitarra, Violão e Viola de 10
cordas; Afonso Marques no Baixo; André Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no
Acordeon e Ivo Lage na Bateria.
SERVIÇO:
Show “Diboa”, com Vates e Violas, em Arcoverde
Na programação do 10º Festival Lula Calixto
Quando: sábado, 1º de setembro de 2018
Horário 23h
Local: Palco do Cruzeiro – Alto do Cruzeiro, Arcoverde-PE
Entrada gratuita
AGENDA DE SHOWS:
Festival Lula Calixto, Arcoverde/PE – 01/09
Festival Cantilenas da Ingazeira, Ingazeira/PE – 06/09
Tipoia Festival, Tracunhaém/PE – Novembro, data a confirmar
Região Metropolitana do Recife – Novembro, data a confirmar
Link para a notícia: https://www.merecedestaque.com/2018/08/vates-e-violas-leva-novoshow-ao-sertao.html

28/08/2018

Samba de Coco Raízes de Arcoverde promove
o 10º Festival Lula Calixto

Final de semana de muita festa em Arcoverde. Nesta sexta-feira, dia 31, começa o 10º
Festival Lula Calixto, que comemora o 20º Aniversário do Samba de Coco Raízes de
Arcoverde. O evento vai até o domingo, dia 02 de setembro, e tem o apoio das Secretarias
de Turismo; de Cultura e Comunicação; e de Serviços Públicos e Meio Ambiente da
Prefeitura de Arcoverde e será realizado pelo Ponto de Cultura Samba de Coco Raízes de
Arcoverde, contando com o apoio de vários outros parceiros.
A solenidade de abertura da festa coube ao Mestre Assis Calixto e está marcada para as 20h
da sexta-feira. O evento será realizado em dois palcos. O principal (Palco Cruzeiro) foi
instalado na Praça do Cruzeiro e o outro (Palco Sede), em frente da antiga sede do Raízes.
O Festival Lula Calixto tem como principal objetivo fazer uma ligação entre as várias
vertentes culturais do estado e até do país, garantindo um momento de estímulo, valorização
e resistência aos grupos, produtores e participantes.
Na programação, a presença de vários grupos culturais, artistas, músicos, cantores (as) e
bandas de música de vários lugares. As novidades deste ano são as oficinas de birutas
(brinquedos de papel) e de Passo Virado (na sexta e no sábado às 10h); a palestra do mestre
Assis (às 14h do sábado); a exibição do documentário “Ressonâncias Rupestres” e
lançamento do DVD do Coco Raízes de Arcoverde, também no sábado. No domingo, a
partir das 10h, Roda de Conversa com Irailda Leandro, sobre A Luta de Classe, Gêneros e
Raças de Mulheres Negras na Contemporaneidade. O evento é gratuito.
Segue a programação completa:
SEXTA, 31/08 – SEDE DO COCO (CRUZEIRO)

9H ÀS 10H – OFICINA DE BIRUTA (BRINQUEDO DE PAPEL) / PROJETO PASSO
VIRADO
SEXTA, 31/08 – PALCO CRUZEIRO
20:00 - ABERTURA COM A PALAVRA DE ASSIS CALIXTO
20:20 – COCO PISADA SEGURA
21:20 – CULTURA URBANA
22:20 – MANGUEBOYS
23:20 – BANDA VÍRUZ
00:20 – ARMAGGEDON
SEXTA, 31/08 - PALCO SEDE
20:00 – CORTEJO DO COCO RAÍZES ATÉ O CRUZEIRO
20:20 – ISABELLY MOREIRA
20:45 – SOLANA STAR (ALAGOINHA)
22:00 – BAQUE MULHER
23:00 – TRIO AREIA NA CHINELA (RN)
00:00 – CABEÇAS DE RÁDIO(RECIFE)
SÁBADO, 01/09 – SEDE DO COCO (CRUZEIRO)
10:00 – OFICINA DE BIRUTA (BRINQUEDO DE PAPEL) / PROJETO PASSO
VIRADO
14:00 – PALESTRA DO MESTRE ASSIS
(COM A MOSTRA DO DOCUMENTÁRIO “RESSONÂNCIAS RUPESTRES” E O
LANÇAMENTO DO DVD DO COCO RAÍZES DE ARCOVERDE, DURANTE TODO O
DIA)
SÁBADO, 01/09 – PALCO SEDE
18:00 – SAMBA DE COCO XENER DE JUREMA
19:00 – SAMBA DE COCO TOYPE DO ORORUBÁ
20:00 – DIOSMAN AVELINO E LEANDRO VAZ
21:00 – MARACATU RAÍZES DO SERTÃO
21:30 – COCO ORIGEM DE ORORUBÁ
22:30 – THIAGO ROZILLA
23:30 – PROJETO AMIGOS E PANDEIRO
00:30 – EDNARDO DALI E NEGUINHO ARCOVERDE
SÁBADO, 01/09 – PALCO CRUZEIRO
17:00 DJ ENERGY SONIC
18:00 – BOI MARACATU (ASSOC. CULT. BOI MARACATU)
19:00 – O SERTÃO MARACATU
19:40 – URSO DA PELEJA (ASSOC. CULT. BOI MARACATU)
20:00 – COCO CHINELO DE PAU (RECIFE)
21:00 – COCO RAÍZES DE ARCOVERDE
22:00 – LIA MORAIS (RECIFE)
23:00 – VATES E VIOLA (PB)
00:00 – KLÉBER ARAÚJO /
01:00 – LARANJÃO E CONVIDADOS
DOMINGO, 02/09 – SEDE DO COCO (CRUZEIRO)

10:00 – RODA DE CONVERSA COM IRAILDA LEANDRO / TEMA: A LUTA DE
CLASSE, GÊNEROS E RAÇAS DE MULHERES NEGRAS NA
CONTEMPORANEIDADE
DOMINGO, 02/09 – PALCO SEDE (SAMBADA DE RAÍZES)
14:00 – MISTURA DE RAÇA
15:00 – LELÉ DA CUCA
16:00 – THE BLACK SAMBA
17:00 – TOQUE MOLEQUE
18:00 – NA SIMPLICIDADE
19:00 – NO GRAU
20:00 – PAGODEZ
21:00 – É O SAMBA
DOMINGO 02/09 – PALCO CRUZEIRO
15:30 DJ ENERGY SONIC
16:30 – MARACATU AFROBATUQUE (FRORESTA)
17:30 – CABOCLINHOS DA JUREMA
18:30 – OBÁ AIYÊ
19:30 – COCO ALIANÇA
20:30 – COCO TRUPÉ DE ARCOVERDE
21:30 – BANDA DE PÍFANO SÃO SEBASTIÃO
22:30 – O MAGO REGGAE MUSIC
23:30 – GEORGE E OS PARICEIROS
Link para a notícia: http://www.arcoverde.pe.gov.br/noticias/3377/samba-de-coco-raizes-dearcoverde-promove-o-10-festival-lula-calixto
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Vates e Violas leva novo show para Arcoverde

Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Violas é uma das atrações
confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontece em Arcoverde neste fim

de semana. A banda natural da Prata-PB toca no Alto do Cruzeiro neste sábado, 01/09, levando
ao público um show gratuito repleto de novas canções e sucessos que marcam os 29 anos de
trajetória artística da banda.
Intitulada “Diboa”, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas, relembrando
a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, “Cantos e Cantigas”. Em clima de
recordação, o show também traz canções do último álbum do grupo, “Intensidade” (2015), além
de novidades. Novas músicas que estarão no próximo álbum, que sai ano que vem – como, por
exemplo, a música que dá nome à turnê – serão apresentadas em primeira mão.
“Diboa” iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio da
Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de estreia da turnê
aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de Inverno da Várzea (FIV), no
Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura ritmos sertanejos a modernidades ao
interior, tocando no Lula Calixto no dia 01/09 e no Festival Cantilenas da Ingazeira, em IngazeiraPE, no dia 06/09.
“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra levar essa
show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos um grande momento de
celebração com todo o público da região”, comenta entusiasmado Miguel Marcondes, nome à
frente do Vates. Segundo ele, esse novo momento da banda celebra a carreira e o novo
momento do grupo, que segue antenado com suas raízes sertanejas mas entoa discursos que
dialogam com o mundo e com a contemporaneidade.
“Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem
trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para seguir
adiante com mais vida e poesia”, conta o compositor. A turnê “Diboa” tem continuidade em
novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e será finalizada com show na Região
Metropolitana do Recife, em data e local ainda a ser divulgado.
Sobre o Vates e Violas – Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero, Vates e
Violas surgiu em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência musical do Sertão, reunindo
ritmos regionais como forró, coco, embolada e cavalo marinho, além de experimentos musicais
modernos. Obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com sucessos na cena
independente do Nordeste, incluindo a música “Instante Feliz”, escolhida pelo ex-produtor dos
Beatles, David Barney, para integrar a coletânea “What’s Happening in Pernambuco?” (2008).
Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no currículo oito
discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e performance.
Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah Caldeira, Petrúcio Amorim,
Amelinha e Santana, O Cantador, já gravaram canções feitas pelo Vates. A banda traz na
formação atual Miguel nos Vocais, Guitarra, Violão e Viola de 10 cordas; Afonso Marques no
Baixo; André Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no Acordeon e Ivo Lage na Bateria.

SERVIÇO:
Show “Diboa”, com Vates e Violas, em Arcoverde
Na programação do 10º Festival Lula Calixto
Quando: sábado, 1º de setembro de 2018
Horário 23h
Local: Palco do Cruzeiro – Alto do Cruzeiro, Arcoverde-PE
Entrada gratuita

AGENDA DE SHOWS:
Festival Lula Calixto, Arcoverde/PE – 01/09
Festival Cantilenas da Ingazeira, Ingazeira/PE – 06/09
Tipoia Festival, Tracunhaém/PE – Novembro, data a confirmar
Região Metropolitana do Recife – Novembro, data a confirmar
Link para a notícia: http://darciorabelo.com.br/noticia/vates-e-violas-leva-novo-show-paraarcoverde

29/08/2018

Grupo Vates e Viola se apresenta em Arcoverde,
no Sertão

Turnê Diboa, do grupo Vates e Violas, traz sucessos do álbum 'Intensidade' e novidadesFoto: divulgação

O grupo musical Vates e Violas se apresenta neste sábado (1º) no Festival Lula
Calixto em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Com o show previsto para as 23h,
no Palco do Cruzeiro, o grupo vem com a turnê 'Diboa', iniciada na última sexta-feira e
o acesso é gratuito.
O vocalista da banda, Miguel Marcondes, fala da importância de levar o show até a
cidade. “Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma
honra levar esse show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou.
Esperamos um grande momento de celebração com todo o público da região”,
comenta. Segundo ele, a banda passa por um novo estilo, trazendo discursos
trabalhados nos temas atuais com as raízes do sertanejo.
A turnê Diboa relembra a trajetória do grupo, trazendo os sucessos do álbum
'Intensidade' (2005) além de mais novidades. A turnê têm apoio da Fundação do
Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e Secretaria Estadual de
Cultura e Governo de Pernambuco. A próxima apresentação será na cidade de
Ingazeira, no Festival Cantilenas da Ingazeira, no dia 6 de setembro. A turnê encerra

com o último show em Recife, na capital pernambucana, com data ainda não
divulgada.
Link para a notícia:
https://noticias.ne10.uol.com.br/interior/sertao/noticia/2018/08/29/grupo-vates-e-viola-seapresenta-em-arcoverde-no-sertao-728128.php

29/08/2018

GRUPO VATES E VIOLAS TRAZ NOVO SHOW
PARA O FESTIVAL LULA CALIXTO

Com quase 30 anos de carreira, grupo faz apresentações em circuito de festivais em Arcoverde,
no sábado (01/09) e em Ingazeira, em 06/09.
Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Violas é uma das atrações
confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontece em Arcoverde neste fim
de semana.
A banda natural da Prata-PB toca no Alto do Cruzeiro neste sábado, 01/09, levando ao público
um show gratuito repleto de novas canções e sucessos que marcam os 29 anos de trajetória
artística da banda.
Intitulada “Diboa”, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas, relembrando
a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, “Cantos e Cantigas”. Em clima de
recordação, o show também traz canções do último álbum do grupo, “Intensidade” (2015), além
de novidades. Novas músicas que estarão no próximo álbum, que sai ano que vem – como, por
exemplo, a música que dá nome à turnê – serão apresentadas em primeira mão.
“Diboa” iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio da
Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de estreia da turnê
aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de Inverno da Várzea (FIV), no Recife.
Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura ritmos sertanejos a modernidades ao interior,
tocando no Lula Calixto no dia 01/09 e no Festival Cantilenas da Ingazeira, em Ingazeira-PE, no
dia 06/09.

“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra levar essa
show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos um grande momento de
celebração com todo o público da região”, comenta entusiasmado Miguel Marcondes, nome à
frente do Vates. Segundo ele, esse novo momento da banda celebra a carreira e o novo momento
do grupo, que segue antenado com suas raízes sertanejas mas entoa discursos que dialogam
com o mundo e com a contemporaneidade.
“Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem
trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para seguir
adiante com mais vida e poesia”, conta o compositor. A turnê “Diboa” tem continuidade em
novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e será finalizada com show na Região
Metropolitana do Recife, em data e local ainda a ser divulgado.
Sobre o Vates e Violas – Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero, Vates e
Violas surgiu em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência musical do Sertão, reunindo
ritmos regionais como forró, coco, embolada e cavalo marinho, além de experimentos musicais
modernos. Obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com sucessos na cena
independente do Nordeste, incluindo a música “Instante Feliz”, escolhida pelo ex-produtor dos
Beatles, David Barney, para integrar a coletânea “What’s Happening in Pernambuco?” (2008).
Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no currículo oito
discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e performance.
Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah Caldeira, Petrúcio Amorim,
Amelinha e Santana, O Cantador, já gravaram canções feitas pelo Vates. A banda traz na
formação atual Miguel nos Vocais, Guitarra, Violão e Viola de 10 cordas; Afonso Marques no
Baixo; André Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no Acordeon e Ivo Lage na Bateria.

Link para a notícia: https://www.deprimeiracategoria.com.br/2018/08/grupo-vates-e-violastraz-novo-show.html
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Vates e Violas leva novo show ao Sertão pernambucano

Com quase 30 anos de carreira, grupo faz apresentações em circuito de festivais em
Arcoverde, no sábado (01/09) e em Ingazeira, em 06/09 (Foto: Kim Kristophe)
Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola é uma das atrações
confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontece em Arcoverde
neste fim de semana. A banda natural da Prata-PB toca no Alto do Cruzeiro neste sábado,

01/09, levando ao público um show gratuito repleto de novas canções e sucessos que
marcam os 29 anos de trajetória artística da banda.
Intitulada “Diboa”, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas,
relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, “Cantos e
Cantigas”. Em clima de recordação, o show também traz canções do último álbum do
grupo, “Intensidade” (2015), além de novidades. Novas músicas que estarão no próximo
álbum, que sai ano que vem – como, por exemplo, a música que dá nome à turnê – serão
apresentadas em primeira mão.
“Diboa” iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio da
Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de estreia da
turnê aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de Inverno da Várzea
(FIV), no Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura ritmos sertanejos a
modernidades ao interior, tocando no Lula Calixto no dia 01/09 e no Festival Cantilenas da
Ingazeira, em Ingazeira-PE, no dia 06/09.
“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra levar essa
show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos um grande momento
de celebração com todo o público da região”, comenta entusiasmado Miguel Marcondes,
nome à frente do Vates. Segundo ele, esse novo momento da banda celebra a carreira e o
novo momento do grupo, que segue antenado com suas raízes sertanejas mas entoa
discursos que dialogam com o mundo e com a contemporaneidade.
“Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem
trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para seguir
adiante com mais vida e poesia”, conta o compositor. A turnê “Diboa” tem continuidade em
novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e será finalizada com show na
Região Metropolitana do Recife, em data e local ainda a ser divulgado.
SOBRE VATES E VIOLAS – Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís
Homero, Vates e Violas surgiu em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência musical
do Sertão, reunindo ritmos regionais como forró, coco, embolada e cavalo marinho, além de
experimentos musicais modernos. Obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com
sucessos na cena independente do Nordeste, incluindo a música “Instante Feliz”, escolhida
pelo ex-produtor dos Beatles, David Barney, para integrar a coletânea “What’s Happening
in Pernambuco?” (2008).
Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no currículo
oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e
performance. Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah Caldeira,
Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana, O Cantador, já gravaram canções feitas pelo Vates.
A banda traz na formação atual Miguel nos Vocais, Guitarra, Violão e Viola de 10 cordas;
Afonso Marques no Baixo; André Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no Acordeon e
Ivo Lage na Bateria.
SERVIÇO:
Show “Diboa”, com Vates e Violas, em Arcoverde
Na programação do 10º Festival Lula Calixto
Quando: sábado, 1º de setembro de 2018
Horário 23h
Local: Palco do Cruzeiro – Alto do Cruzeiro, Arcoverde-PE

Entrada gratuita
AGENDA DE SHOWS:
Festival Lula Calixto, Arcoverde/PE – 01/09
Festival Cantilenas da Ingazeira, Ingazeira/PE – 06/09
Tipoia Festival, Tracunhaém/PE – Novembro, data a confirmar
Região Metropolitana do Recife – Novembro, data a confirmar
Link para a notícia: https://www.assisramalho.com.br/2018/08/vates-e-violas-leva-novoshow-ao-sertao.html

29/08/2018

Vates e Violas leva novo show ao Sertão
pernambucano

Com quase 30 anos de carreira, grupo faz apresentações em circuito de festivais em
Arcoverde, no sábado (01/09) e em Ingazeira, em 06/09
Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola é uma das atrações
confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontece em Arcoverde neste
fim de semana.
A banda natural da Prata-PB toca no Alto do Cruzeiro neste sábado, 01/09, levando ao
público um show gratuito repleto de novas canções e sucessos que marcam os 29 anos de
trajetória artística da banda.
Intitulada “Diboa”, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas,
relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, “Cantos e Cantigas”.
Em clima de recordação, o show também traz canções do último álbum do grupo,
“Intensidade” (2015), além de novidades. Novas músicas que estarão no próximo álbum,
que sai ano que vem – como, por exemplo, a música que dá nome à turnê – serão
apresentadas em primeira mão.

“Diboa” iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio da
Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de estreia da
turnê aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de Inverno da Várzea (FIV),
no Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura ritmos sertanejos a
modernidades ao interior, tocando no Lula Calixto no dia 01/09 e no Festival Cantilenas da
Ingazeira, em Ingazeira-PE, no dia 06/09.
“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra levar
essa show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos um grande
momento de celebração com todo o público da região”, comenta entusiasmado Miguel
Marcondes, nome à frente do Vates. Segundo ele, esse novo momento da banda celebra a
carreira e o novo momento do grupo, que segue antenado com suas raízes sertanejas mas
entoa discursos que dialogam com o mundo e com a contemporaneidade.
“Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem
trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para seguir
adiante com mais vida e poesia”, conta o compositor. A turnê “Diboa” tem continuidade em
novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e será finalizada com show na
Região Metropolitana do Recife, em data e local ainda a ser divulgado.
SOBRE VATES E VIOLAS – Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero,
Vates e Violas surgiu em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência musical do Sertão,
reunindo ritmos regionais como forró, coco, embolada e cavalo marinho, além de
experimentos musicais modernos. Obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000
com sucessos na cena independente do Nordeste, incluindo a música “Instante Feliz”,
escolhida pelo ex-produtor dos Beatles, David Barney, para integrar a coletânea “What’s
Happening in Pernambuco?” (2008).
Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no currículo oito
discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e
performance. Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah Caldeira,
Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana, O Cantador, já gravaram canções feitas pelo Vates.
A banda traz na formação atual Miguel nos Vocais, Guitarra, Violão e Viola de 10 cordas;
Afonso Marques no Baixo; André Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no Acordeon e
Ivo Lage na Bateria.

Link para a notícia: http://nilljunior.com.br/vates-e-violas-leva-novo-show-ao-sertaopernambucano/

29/08/2018

Vates e Violas leva novo show ao Sertão pernambucano

Com quase 30 anos de carreira, grupo faz apresentações em circuito de
festivais em Arcoverde, no sábado (01/09) e em Ingazeira, em 06/09
Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola é uma das
atrações confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontece
em Arcoverde neste fim de semana.
A banda natural da Prata-PB toca no Alto do Cruzeiro neste sábado, 01/09, levando
ao público um show gratuito repleto de novas canções e sucessos que marcam os
29 anos de trajetória artística da banda.
Intitulada “Diboa”, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas,
relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, “Cantos e
Cantigas”. Em clima de recordação, o show também traz canções do último álbum
do grupo, “Intensidade” (2015), além de novidades. Novas músicas que estarão no
próximo álbum, que sai ano que vem – como, por exemplo, a música que dá nome
à turnê – serão apresentadas em primeira mão.
“Diboa” iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com
apoio da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O
show de estreia da turnê aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º
Festival de Inverno da Várzea (FIV), no Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade
que mistura ritmos sertanejos a modernidades ao interior, tocando no Lula Calixto
no dia 01/09 e no Festival Cantilenas da Ingazeira, em Ingazeira-PE, no dia 06/09.
“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra
levar essa show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos
um grande momento de celebração com todo o público da região”, comenta
entusiasmado Miguel Marcondes, nome à frente do Vates. Segundo ele, esse novo
momento da banda celebra a carreira e o novo momento do grupo, que segue
antenado com suas raízes sertanejas mas entoa discursos que dialogam com o
mundo e com a contemporaneidade.
“Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras
bem trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos
para seguir adiante com mais vida e poesia”, conta o compositor. A turnê “Diboa”
tem continuidade em novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e
será finalizada com show na Região Metropolitana do Recife, em data e local ainda
a ser divulgado.
SOBRE VATES E VIOLAS – Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís
Homero, Vates e Violas surgiu em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência
musical do Sertão, reunindo ritmos regionais como forró, coco, embolada e cavalo
marinho, além de experimentos musicais modernos. Obteve notoriedade entre as
décadas de 1990 e 2000 com sucessos na cena independente do Nordeste,

incluindo a música “Instante Feliz”, escolhida pelo ex-produtor dos Beatles, David
Barney, para integrar a coletânea “What’s Happening in Pernambuco?” (2008).
Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no
currículo oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une
composição autoral e performance. Nomes importantes da música regional, como
Flávio José, Irah Caldeira, Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana, O Cantador, já
gravaram canções feitas pelo Vates. A banda traz na formação atual Miguel nos
Vocais, Guitarra, Violão e Viola de 10 cordas; Afonso Marques no Baixo; André
Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no Acordeon e Ivo Lage na Bateria.

Link para a notícia: https://www.penews.com.br/vates-e-violas-leva-novo-show-ao-sertaopernambucano/

29/08/2018

Vates e Violas traz show “Diboa” ao Festival Lula Calixto
neste fim de semana em Arcoverde

Com quase 30 anos de carreira, grupo se apresenta no Festival Lula Calixto neste sábado
Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola é uma das atrações
confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontece em Arcoverde
neste fim de semana. A banda natural da Prata-PB toca no Alto do Cruzeiro neste sábado,
01/09, levando ao público um show gratuito repleto de novas canções e sucessos que
marcam os 29 anos de trajetória artística da banda.
Intitulada “Diboa”, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas,
relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco, “Cantos e
Cantigas”. Em clima de recordação, o show também traz canções do último álbum do
grupo, “Intensidade” (2015), além de novidades. Novas músicas que estarão no próximo
álbum, que sai ano que vem – como, por exemplo, a música que dá nome à turnê – serão
apresentadas em primeira mão.
“Diboa” iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio da
Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de estreia da
turnê aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de Inverno da Várzea
(FIV), no Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura ritmos sertanejos a

modernidades ao interior, tocando no Lula Calixto no dia 01/09 e no Festival Cantilenas da
Ingazeira, em Ingazeira-PE, no dia 06/09.
“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra levar essa
show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos um grande momento
de celebração com todo o público da região”, comenta entusiasmado Miguel Marcondes,
nome à frente do Vates. Segundo ele, esse novo momento da banda celebra a carreira e o
novo momento do grupo, que segue antenado com suas raízes sertanejas mas entoa
discursos que dialogam com o mundo e com a contemporaneidade.
“Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem
trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para seguir
adiante com mais vida e poesia”, conta o compositor. A turnê “Diboa” tem continuidade em
novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e será finalizada com show na
Região Metropolitana do Recife, em data e local ainda a ser divulgado.
SOBRE VATES E VIOLAS – Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís
Homero, Vates e Violas surgiu em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência musical
do Sertão, reunindo ritmos regionais como forró, coco, embolada e cavalo marinho, além de
experimentos musicais modernos. Obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com
sucessos na cena independente do Nordeste, incluindo a música “Instante Feliz”, escolhida
pelo ex-produtor dos Beatles, David Barney, para integrar a coletânea “What’s Happening
in Pernambuco?” (2008).
Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no currículo
oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e
performance. Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah Caldeira,
Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana, O Cantador, já gravaram canções feitas pelo Vates.
A banda traz na formação atual Miguel nos Vocais, Guitarra, Violão e Viola de 10 cordas;
Afonso Marques no Baixo; André Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no Acordeon e
Ivo Lage na Bateria.
SERVIÇO:
Show “Diboa”, com Vates e Violas, em Arcoverde
Na programação do 10º Festival Lula Calixto
Quando: sábado, 1º de setembro de 2018
Horário 23h
Local: Palco do Cruzeiro – Alto do Cruzeiro, Arcoverde-PE
Entrada gratuita
Link para a notícia: https://www.blogfalandofrancamente.com/2018/08/vates-e-violas-trazshow-diboa-ao.html
30/08/2018

10º Festival Lula Calixto tem início nesta
sexta-feira (31) em Arcoverde
Evento irá comemorar o 20º Aniversário do Samba de Coco Raízes do município.

10º Festival Lula Calixto comemora o 20º aniversário do Samba de Coco Raízes de
Arcoverde (Foto: Assessoria/Divulgação)
Nesta sexta-feira (31) terá início o 10º Festival Lula Calixto, que irá comemorar o
20º aniversário do Samba de Coco Raízes de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.
O objetivo do projeto é fazer uma ligação entre as várias culturas do estado,
estimulando a valorização e resistência dos grupos, produtores e participantes.
A programação conta com grupos culturais, artistas, músicos, cantoras e cantores e
bandas de música de vários lugares. Além das apresentações também terão
oficinas criativas, exibição de documentários e roda de conversas.
Confira a programação:
Sexta, 31 de agosto – Palco Cruzeiro
20h - Abertura
20h20 - Coco Pisada Segura
21h20 - Cultura Urbana
22h20 - Mangueboys
23h20 – Banda Víruz
00h20 – Armagedom
Sexta, 31 de agosto – Palco Sede
20h - Cortejo do Coco Raízes até o Cruzeiro
20h20 - Isabelly Moreira
20h45 - Solana Star (Alagoinha)
22h - Baque Mulher AQUE MULHER
23h - Trio Areai na Chinela (RN)
00h - Cabeças de Rádio (Recife)
Sábado, 1º de setembro – Sede do Raízes Coco
10h – Oficina de Biruta (Brinquedo de papel) / Projeto Passo Virado
14H – Palestra do Mestre Assis
(Com a mostra do documentário “Ressonâncias Rupestres” e o lançamento do DVD
do Coco Raízes de Arcoverde, durante todo o dia)
Sábado, 1º de setembro - Palco Sede
18h – Samba de Coco Xener de Jurema
19h - Samba de Coco Toype do Ororubá
20h - Diosman e Leandro Vaz
21h - Maracatu Raízes do Sertão
21h30 - Coco Origem de Ororubá

22h30 - Thiago Rozilla
23h30 - Projeto Amigos e Panadeiro
00h30 - Ednardo Dali e Neguinho Arcoverde
Sábado, 1º de setembro - Palco Cruzeiro
17h - DJ Energy Sonic
18h - Boi Maracatu (Associação Cultural Boi Maracatu)
19h - O Sertão Maracatu
19h40 - Urso da Peleja (Associação Cultural Boi Maracatu)
20h - Coco Chinela de Pau (Recife)
21h - Coco Raízes de Arcoverde
22h - Lia Morais (Recife)
23h - Vates e Viola (PB)
00h - Kléber Araújo
01h - Laranjão e Convidados

Link para a notícia: http://arcoverdeecia.blogspot.com/2018/08/10-festival-lula-calixto-teminicio.html

30/08/2018

'Vates e Viola' é uma das atrações do 10º Festival
Lula Calixto em Arcoverde
Grupo também cantará no 'Festival Cantilenas da Ingazeira', em Afogados da
Ingazeira.

Vates e Viola no 10º festival Lula Calixto em Arcoverde — Foto: Assessoria/Divulgação

O grupo musical Vates e Viola, é uma das atrações confirmadas na programação do
10º Festival Lula Calixto, no sábado (1º), em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. O
grupo está com uma turnê, chamada “Diboa”, apresentando uma coletânea de
sucessos, relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco,
“Cantos e Cantigas”.

A apresentação tem uma mistura de ritmos sertanejos e outras canções. O grupo
também cantará no Festival Cantilenas da Ingazeira, em Afogados da Ingazeira, no dia
6 setembro. “Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é
uma honra levar essa show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou.
Esperamos um grande momento de celebração com todo o público da região”,
comenta o responsável pela banda Miguel Marcondes.
Nomes conhecidos da música regional como Flávio José, Irah Caldeira, Petrúcio
Amorim, Amelinha e Santana “O Cantador“, já gravaram canções feitas pelo Vates.
Link para a notícia: https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2018/08/30/vates-eviola-e-uma-das-atracoes-do-10o-festival-lula-calixto-em-arcoverde.ghtml

31/08/2018

Com história marcante nas décadas de 90 e 2000, Banda
Vates e Violas se apresenta neste sábado em Arcoverde
Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola é uma das atrações
confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontecerá em Arcoverde
(PE), no Sertão do Moxotó, neste fim de semana. A banda natural da Prata (PB) toca no Alto
do Cruzeiro neste sábado (1/09), levando ao público um show gratuito repleto de novas
canções e sucessos que marcam os 29 anos de trajetória artística da banda.

Foto: Kim Kristopher/divulgação
Intitulada ‘Diboa’, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas,
relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco ‘Cantos e Cantigas’.
Em clima de recordação, o show também traz canções do último álbum do grupo,
‘Intensidade’ (2015), além de novidades. Novas músicas que estarão no próximo álbum, que
sai ano que vem – a exemplo da canção que dá nome à turnê – serão apresentadas em primeira
mão.
‘Diboa’ iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio da
Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de estreia da
turnê aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de Inverno da Várzea (FIV),
no Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura ritmos sertanejos a modernidades

ao Interior, tocando no Lula Calixto amanhã e no Festival Cantilenas da Ingazeira, em
Ingazeira (PE), no dia 06/09.
“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra levar essa
show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos um grande momento
de celebração com todo o público da região“, comenta entusiasmado Miguel Marcondes,
nome à frente do Vates.
Segundo ele, esse novo momento da banda celebra a carreira e o novo momento do grupo,
que segue antenado com suas raízes sertanejas mas entoa discursos que dialogam com o
mundo e com a contemporaneidade. “Nossa música é a nossa verdade. Prezamos por
qualidade das sonoridades, letras bem trabalhadas e temas atuais. Estamos sempre
reciclando ideias e pensamentos para seguir adiante com mais vida e poesia“, conta o
compositor. A turnê ‘Diboa’ tem continuidade em novembro, com show no Tipoia Festival,
em Tracunhaém, e será finalizada com show na Região Metropolitana do Recife, em data e
local ainda a ser divulgado.
História
Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero, Vates e Violas surgiu em 1989
com seu primeiro disco. Traz a influência musical do Sertão, reunindo ritmos regionais como
forró, coco, embolada e cavalo marinho, além de experimentos musicais modernos. Obteve
notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com sucessos na cena independente do Nordeste,
incluindo a música ‘Instante Feliz’, escolhida pelo ex-produtor dos Beatles, David Barney,
para integrar a coletânea ‘What’s Happening in Pernambuco?’ (2008).
Atualmente tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no
currículo oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição
autoral e performance. Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah
Caldeira, Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana O Cantador, já gravaram canções feitas pelo
Vates. A banda traz na formação atual Miguel nos vocais, guitarra, violão e viola de 10
cordas; Afonso Marques no baixo; André Pernambuco nas percussões; Mestre Nido no
acordeon e Ivo Lage na bateria. As informações são da assessoria.
Link para a notícia: https://www.carlosbritto.com/com-historia-marcante-nas-decadas-de-90e-2000-banda-vates-e-violas-se-apresenta-neste-sabado-em-arcoverde/

31/08/2018

Arcoverde realiza 10ª edição do Festival Lula Calixto

Foto: Assessoria/divulgação

Tem início nesta sexta-feira (31), a 10ª edição do Festival Lula Calixto, no município de
Arcoverde. O evento realizado pela prefeitura da cidade vai até o dia 02 de setembro, e tem
como objetivo a valorização da cultura estadual através do estímulo aos produtores e
participantes.
Com uma programação diversificada, o festival conta com oficinas, exibição de documentários,
grupos culturais, rodas de conversa e atrações musicais. A cerimônia de abertura acontece às
20h, no Palco localizado na Praça Cruzeiro.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:
Sexta, 31 de agosto – Palco Cruzeiro
20h – Abertura
20h20 – Coco Pisada Segura
21h20 – Cultura Urbana
22h20 – Mangueboys
23h20 – Banda Víruz
00h20 – Armagedom
Sexta, 31 de agosto – Palco Sede
20h – Cortejo do Coco Raízes até o Cruzeiro
20h20 – Isabelly Moreira
20h45 – Solana Star (Alagoinha)
22h – Baque Mulher AQUE MULHER
23h – Trio Areai na Chinela (RN)
00h – Cabeças de Rádio (Recife)
Sábado, 1º de setembro – Sede do Raízes Coco
10h – Oficina de Biruta (Brinquedo de papel) / Projeto Passo Virado
14H – Palestra do Mestre Assis
(Com a mostra do documentário “Ressonâncias Rupestres” e o lançamento do DVD do Coco
Raízes de Arcoverde, durante todo o dia)
Sábado, 1º de setembro – Palco Sede
18h – Samba de Coco Xener de Jurema
19h – Samba de Coco Toype do Ororubá
20h – Diosman e Leandro Vaz
21h – Maracatu Raízes do Sertão
21h30 – Coco Origem de Ororubá
22h30 – Thiago Rozilla
23h30 – Projeto Amigos e Panadeiro
00h30 – Ednardo Dali e Neguinho Arcoverde
Sábado, 1º de setembro – Palco Cruzeiro
17h – DJ Energy Sonic
18h – Boi Maracatu (Associação Cultural Boi Maracatu)

19h – O Sertão Maracatu
19h40 – Urso da Peleja (Associação Cultural Boi Maracatu)
20h – Coco Chinela de Pau (Recife)
21h – Coco Raízes de Arcoverde
22h – Lia Morais (Recife)
23h – Vates e Viola (PB)
00h – Kléber Araújo
01h – Laranjão e Convidados
Domingo, 2 de Setembro – Sede do Raízes Coco
10h – Roda de Conversa com Irailda Leandro
Tema: A luta de classe, gêneros e raças de mulheres negras na contemporaneidade.
Domingo, 2 de Setembro – Palco Sede
14h – Mistura de Raça
15h – Lelé da Cuca
16h – The Black Samba
17h – Toque Moleque
18h – Na Simplicidade
19h – No Grau
20h – Pagodez
21h – É o Samba
Domingo, 2 de Setembro – Palco Cruzeiro
15h30 – DJ Energy Sonic
16h30 – Maracatu Afrobatuque (Froresta)
17h30 – Caboclinhos da Jurema
18h30 – Obá Aiyê
19h30 – Coco Aliança
20h30 – Coco Trupé de Arcoverde
21h30 – Banda de Pífano São Sebastião
22h30 – O Mago Reggae Music
23h30 – George e os Parceiros
Link para a notícia: http://liberdade.com.br/arcoverde-realiza-10a-edicao-do-festival-lulacalixto/

31/08/2018

Com história marcante nas décadas de 90 e 2000, Banda Vates e
Violas se apresenta neste sábado em Arcoverde

Em clima de celebração e retrospectiva, o grupo musical Vates e Viola é uma das
atrações confirmadas na programação do 10º Festival Lula Calixto, que acontecerá
em Arcoverde (PE), no Sertão do Moxotó, neste fim de semana. A banda natural da
Prata (PB) toca no Alto do Cruzeiro neste sábado (1/09), levando ao público um show
gratuito repleto de novas canções e sucessos que marcam os 29 anos de trajetória
artística da banda.
Intitulada ‘Diboa’, a turnê apresenta uma coletânea de sucessos do Vates e Violas,
relembrando a trajetória musical iniciada em 1989 com o primeiro disco ‘Cantos e
Cantigas’. Em clima de recordação, o show também traz canções do último álbum do
grupo, ‘Intensidade’ (2015), além de novidades. Novas músicas que estarão no
próximo álbum, que sai ano que vem – a exemplo da canção que dá nome à turnê –
serão apresentadas em primeira mão.
‘Diboa’ iniciou circulação pelo Estado através de incentivo do Funcultura, com apoio
da Fundarpe, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco. O show de
estreia da turnê aconteceu no dia 24/08, na noite de abertura do 9º Festival de
Inverno da Várzea (FIV), no Recife. Agora, o grupo leva sua sonoridade que mistura
ritmos sertanejos a modernidades ao Interior, tocando no Lula Calixto amanhã e no
Festival Cantilenas da Ingazeira, em Ingazeira (PE), no dia 06/09.
“Nossa música representa um povo, uma crença, uma terra. Para nós é uma honra
levar essa show para o Sertão, lugar onde o grupo nasceu e se firmou. Esperamos
um grande momento de celebração com todo o público da região“, comenta
entusiasmado Miguel Marcondes, nome à frente do Vates.
Segundo ele, esse novo momento da banda celebra a carreira e o novo momento do
grupo, que segue antenado com suas raízes sertanejas mas entoa discursos que
dialogam com o mundo e com a contemporaneidade. “Nossa música é a nossa
verdade. Prezamos por qualidade das sonoridades, letras bem trabalhadas e temas
atuais. Estamos sempre reciclando ideias e pensamentos para seguir adiante com
mais vida e poesia“, conta o compositor. A turnê ‘Diboa’ tem continuidade em
novembro, com show no Tipoia Festival, em Tracunhaém, e será finalizada com show
na Região Metropolitana do Recife, em data e local ainda a ser divulgado.
História
Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero, Vates e Violas surgiu
em 1989 com seu primeiro disco. Traz a influência musical do Sertão, reunindo ritmos
regionais como forró, coco, embolada e cavalo marinho, além de experimentos
musicais modernos. Obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com
sucessos na cena independente do Nordeste, incluindo a música ‘Instante Feliz’,
escolhida pelo ex-produtor dos Beatles, David Barney, para integrar a coletânea
‘What’s Happening in Pernambuco?’ (2008).

Atualmente tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no
currículo oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une
composição autoral e performance. Nomes importantes da música regional, como
Flávio José, Irah Caldeira, Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana O Cantador, já
gravaram canções feitas pelo Vates. A banda traz na formação atual Miguel nos
vocais, guitarra, violão e viola de 10 cordas; Afonso Marques no baixo; André
Pernambuco nas percussões; Mestre Nido no acordeon e Ivo Lage na bateria. As
informações são da assessoria.

Link para a notícia: https://www.falapetrolina.com/com-historia-marcante-nas-decadas-de90-e-2000-banda-vates-e-violas-se-apresenta-neste-sabado-em-arcoverde/

01/09/2018

Grupo Vates e Viola se apresenta no 10° Festival
Lula Calixto neste sábado
O grupo musical Vates e Viola se apresenta em Arcoverde neste sábado, 1, durante o 10° Festival
Lula Calixto. Natural de Prata-PB, a banda vai tocar novas canções e sucessos que marcam os 29
anos da trajetória artística do conjunto, em show gratuito no Alto do Cruzeiro.
A nova turnê da banda, intitulada “Diboa”, apresenta uma coletânea de sucessos do Vate e Viola,
relembrando o percurso musical iniciado em 1989 com o primeiro disco “Cantos e Cantigas”. O
show também traz canções do último álbum do grupo, “Intensidade (2015)”, além de novidades.

Festival Lula Calixto
Iniciado nessa sexta-feira, 31, o 10° Festival Lula Calixto celebra o 20° aniversário do Samba de
Coco Raízes de Arcoverde. O projeto objetiva fazer uma ligação entre várias culturas,
estimulando a valorização e resistência dos grupos, produtores e participantes. A programação
termina amanhã. Cerca de 40 atrações culturais irão se apresentar na cidade.
Link para a notícia: http://www.alvinhopatriota.com.br/grupo-vates-e-viola-se-apresenta-no10-festival-lula-calixto-neste-sabado/

05/11/2018

Grupo Vates e Violas se apresenta no Festival da Vitória Régia

O show que faz a abertura da 40° edição do Festival traz sucessos de toda a carreira do grupo.

O Grupo Vates e Viola faz show de encerramento da circulação estadual da turnê "Diboa" no
palco do primeiro dia do Festival da Vitória Régia que acontecerá na Praça de Casa Forte, na
próxima sexta-feira (09).
O show que faz a abertura da 40° edição do Festival traz sucessos de toda a carreira do grupo
que reúne nas suas canções ritmos nordestinos como forró, galope, xote e baião e antecipa as
comemorações dos 30 anos de trajetória musical a serem completados em 2019.
Estão no repertório músicas como "Um Terço do Recife", "Clorofila" e "O Tempo e a Seca".
Canções do álbum mais recente "Intensidade" e também novas músicas, como a faixa que dá
nome à turnê e estarão em novo disco a ser lançado no ano que vem, também estão incluídas.
A apresentação gratuita, contará ainda com o recurso de audiodescrição para cegos e pessoas
com limitação visual.
Com apoio do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de
Pernambuco, o Vates e Violas apresentou a turnê " Diboa" durante o segundo semestre de
2018, nas cidades de Arcoverde, Ingazeira e Santa Cruz do Capibaribe.
Após a apresentação no Recife, o grupo segue para fazer novo show no Tipoia Festival, em
Tracunhaém, Zona da Mata Norte, no próximo dia 18.
SOBRE O GRUPO VATES E VIOLAS
O Vates e Viola foi criado em 1989 pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero.
O grupo regional obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com sucessos na cena
independente do Nordeste, incluindo a música “Instante Feliz”, escolhida pelo ex-produtor dos
Beatles, David Barney, para integrar a coletânea “What’s Happening in Pernambuco?” (2008).

Atualmente o grupo conta com oito discos e um DVD gravados. Artistas regionais conhecidos
como Amelinha, Flávio José, Petrúcio Amorim, Irah Caldeira e Santana - O Cantador, já gravaram
canções feitas pelo grupo.
Miguel nos Vocais e Guitarra; Afonso Marques no Baixo; André Pernambuco nas Percussões;
Mestre Nido no Acordeon e Ivo Lage na Bateria fazem parte da formação atual do Vates e Violas.
SERVIÇO:
Show “Diboa” com Vates e Violas
Data: sexta-feira (9)
Local: palco do primeiro dia do Festival da Vitória Régia - Praça de Casa Forte
Horário previsto: 20h50
Link para a notícia: https://entrevistavip.minhaoperadora.com.br/2018/11/grupo-vates-eviolas-se-apresenta-no-festival-da-vitoria-regia.html

07/11/2018

Grupo Vates e Violas se apresenta no Festival da
Vitória Régia
Há 40° edição do Festival traz sucessos de toda a carreira do grupo.
O Grupo Vates e Viola faz show de encerramento da circulação estadual da turnê "Diboa" no
palco do primeiro dia do Festival da Vitória Régia que acontecerá na Praça de Casa Forte, na
próxima sexta-feira (09).

O show que faz a abertura da 40° edição do Festival traz sucessos de toda a carreira do grupo
que reúne nas suas canções ritmos nordestino como forró, galope, xote e baião e antecipa as
comemorações dos 30 anos de trajetória musical a serem completados em 2019.
Estão no repertório músicas como "Um Terço do Recife", "Clorofila" e "O Tempo e a Seca".
Canções do álbum mais recente "Intensidade" e também novas músicas, como a faixa que dá
nome à turnê e estarão em novo disco a ser lançado no ano que vem, também estão incluídas.
A apresentação gratuita, contará ainda com o recurso de audiodescrição para cegos e pessoas
com limitação visual.
Com apoio do Funcultura, através da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de
Pernambuco, o Vates e Violas apresentou a turnê " Diboa" durante o segundo semestre de
2018, nas cidades de Arcoverde, Ingazeira e Santa Cruz do Capibaribe.
Após a apresentação no Recife, o grupo segue para fazer novo show no Tipoia Festival, em

Tracunhaém, Zona da Mata Norte, no próximo dia 18.
SOBRE O GRUPO VATES E VIOLAS
O Vates e Viola foi criado em 1989 pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero.
O grupo regional obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com sucessos na cena
independente do Nordeste, incluindo a música “Instante Feliz”, escolhida pelo ex-produtor dos
Beatles, David Barney, para integrar a coletânea “What’s Happening in Pernambuco?” (2008).
Atualmente o grupo conta com oito discos e um DVD gravados. Artistas regionais conhecidos
como Amelinha, Flávio José, Petrúcio Amorim, Irah Caldeira e Santana - O Cantador, já
gravaram canções feitas pelo grupo.
Miguel nos Vocais e Guitarra; Afonso Marques no Baixo; André Pernambuco nas Percussões;
Mestre Nido no Acordeon e Ivo Lage na Bateria fazem parte da formação atual do Vates e
Violas.
SERVIÇO:
Show “Diboa” com Vates e Violas
Data: sexta-feira (9)
Local: palco do primeiro dia do Festival da Vitória Régia - Praça de Casa Forte
Horário previsto: 20h50
Entrada gratuita.

Link para a notícia: http://bloggdofranca.blogspot.com/2018/11/grupo-vates-e-violas-seapresenta-no.html

08/11/2018

Vates e Violas se apresenta no Festival da Vitória
Régia

Vates e Violas / Foto Qorpo Musical

Grupo finaliza circulação pelo Estado iniciada em agosto com apresentação na
abertura do Festival, levando ao público sucessos de 30 anos de carreira
O mês de novembro de 2018 é de celebração para o grupo Vates e Violas, que conclui a
circulação estadual da turnê "Diboa" com grande apresentação na próxima sexta-feira

(09/11), no palco do Festival da Vitória Régia, na Praça de Casa Forte, Zona Norte do
Recife. O show revisita sucessos de carreira e antecipa as comemorações dos 30 anos de
trajetória musical do grupo, a serem completados em 2019.
Em clima festivo e encerrando ciclos, o show “Diboa” é composto por um repertório de
coletânea, que passeia por grandes sucessos do Vates e Violas, tais como "Um Terço do
Recife", "Clorofila" e "O Tempo e a Seca". Além disso, o show abraça canções do álbum
mais recente - "Intensidade" (2015) - e também novas músicas - como a faixa que dá
nome à turnê - que estarão em novo disco a ser lançado no ano que vem.
Após apresentação no Recife, o Vates e Violas segue para fazer show no Tipoia Festival,
em Tracunhaém, Zona da Mata Norte, no próximo dia 18/11. A turnê “Diboa” circulou
por todo o Estado durante o segundo semestre de 2018, com apoio do Funcultura, através
da Fundarpe, Secretaria de Cultura e Governo de Pernambuco. Além do Recife, também
receberam apresentações do Vates e Violas as cidades de Arcoverde, Ingazeira e Santa
Cruz do Capibaribe.
Grupo criado pelos irmãos Miguel Marcondes e Luís Homero, Vates e Violas surgiu em
1989 com seu primeiro disco. Traz a influência musical do Sertão, reunindo ritmos
nordestino como forró, galope, xote e baião, além de outros experimentos musicais.
Obteve notoriedade entre as décadas de 1990 e 2000 com sucessos na cena independente
do Nordeste, incluindo a música “Instante Feliz”, escolhida pelo ex-produtor dos Beatles,
David Barney, para integrar a coletânea “What’s Happening in Pernambuco?” (2008).
Hoje tendo à frente o músico e compositor Miguel Marcondes, o grupo tem no currículo
oito discos e um DVD gravados, produzindo um trabalho que une composição autoral e
performance. Nomes importantes da música regional, como Flávio José, Irah Caldeira,
Petrúcio Amorim, Amelinha e Santana, O Cantador, já gravaram canções feitas pelo
Vates. A banda traz na formação atual Miguel nos Vocais e Guitarra; Afonso Marques no
Baixo; André Pernambuco nas Percussões; Mestre Nido no Acordeon e Ivo Lage na
Bateria.
Serviço:
Show “Diboa” com Vates e Violas
Na programação do Festival da Vitória Régia
Quando: sexta-feira, 9 de novembro de 2018
Horário previsto: 20h50
Entrada gratuita.
Mediação em audiodescrição disponível gratuitamente.
Link para a notícia: http://agendaculturaldorecife.blogspot.com/2018/11/vates-e-violas-seapresenta-no-festival.html

08/11/2018

RELIGIOSIDADE

Tudo pronto para a 40ª Festa da Vitória Régia, em Casa Forte
Festa da Vitória Régia é realizada desde 1978 na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, e se
tornou parte do calendário dos recifenses

A festa da Vitória Régia chega aos 40 anos e comemora o feito com um evento mais
inclusivo. Desta sexta-feira (9) até domingo (11), a festa, que acontece desde 1978 na
Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, traz apresentações de grupos musicais
com e para pessoas deficientes e barraca de mães que enfrentam, com muita garra, o
problema da microcefalia.
O início da festa ainda marca a reabertura da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em
Casa Forte, que estava fechada desde dezembro para reforma. Apesar de não concluída
e mesmo não tendo previsão para término, a igreja abre as portas para receber e
promover inclusão, amor e caridade. Para agradecer todo o legado, nesta quinta-feira (8)
já tem celebração às 20h.

Homenagem aos párocos
Segundo o padre Deyvson Soares, responsável pela Paróquia de Casa Forte, nesta
edição, os homenageados são os párocos e toda a comunidade que contribuíram para
tornar uma pequena quermesse em uma data presente no calendário dos recifenses.
Ainda de acordo com o padre, a programação é intensa e conta, inclusive, com corrida,
que acontece no sábado, às 16h, e passeio ciclístico, às 8h, no domingo (4).
O valor arrecadado durante a festa vai ser destinado a instituições de caridade. A Casa
da Criança Marcelo Asfora será principal beneficiada.
Programação completa:
Sexta-feira
Quatro colégios da zona norte do Recife abrem a agenda de shows
Os grupos Vates e Violas contarão com recurso de autodescrição para cegos e pessoas
com limitação visual;
Sons do Silencio, formada por músicos surdos-mudos
Los Cubanos com seu som caribenho
Sábado
16h - Corrida
18h - Banda Coquetel Light
Folclore do Pastoril
Banda Toca do Cuco
Os Tártaros
Som de Vinil
Domingo
8h - Passeio Ciclístico pelo bairro
Depois, as crianças ocupam o espaço das ruas para pintura no chão
Link para a notícia: https://radiojornal.ne10.uol.com.br/noticia/2018/11/08/tudo-pronto-paraa-40-festa-da-vitoria-regia-em-casa-forte-62113

08/11/2018

CASA FORTE

Festa da Vitória Régia chega aos 40 anos

Foto: Roberto Ramos/DP
A Festa da Vitória Régia chega aos 40 anos cheia de vida, agradecimento e mais inclusiva que
nunca. A partir desta sexta-feira (9) até domingo (11) ela vai reinar absoluta na Praça de Casa
Forte homenageando todas as pessoas que fizeram e fazem-na acontecer desde 1978 com o
objetivo de servir aos mais necessitados. Do passado, ela traz de volta o desfile itinerante de
uma bandinha de música e dos dias atuais, apresentações de grupos musicais com e para
portadores de deficiência e, barraca de mães que enfrentam, com garra, o problema da
microcefalia.
Nos três dias do festejo, pouco mais de mil trabalhadores voluntários vão se juntar a 150
profissionais de segurança para garantir ordem, alegria e tranquilidade aos moradores e amigos
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Casa Forte. A previsão é de que 50 mil pessoas
transitem por entre barracas de bebida, comida, brinquedo, artesanato e livro. Confiram a
Exposição Vitória Régia em Fotos e acompanhem os shows de música e dança levados no palco
central. Isso, sem abrir mão das opções esportivas que acontecem no sábado e domingo e a
reinação de crianças que dão asas à imaginação pintando a praça e brincando com o Palhaço
Chocolate.
Todo mundo que participa da Vitória Régia tem consciência que está ali para ajudar a manter
em funcionamento as obras assistenciais e pastorais da Paróquia de Casa Forte, administrada
pelo padre Deyvson Soares. São serviços de caridade, vida em família, catequese, educação e
acolhimento aos mais necessitados. A Casa da Criança Marcelo Asfora é o alvo principal. Ela
atende há 25 anos, 120 crianças na faixa etária dos 7 aos 14 anos de idade, garantindo-lhes além
do ensino fundamental, práticas esportivas, artísticas, alimentação e assistência médica de
qualidade.
Programação
Quatro colégios da zona norte do Recife abrem a agenda de shows programados para o primeiro
dia da 40ª Festa da Vitória Régia. Depois, os grupos Vates e Violas que contará com recurso de
autodescrição para cegos e pessoas com limitação visual; Os Sons do Silencio formada por
músicos surdos-mudos e o som caribenho de Los Cubanos tomam conta do palco. No sábado,
tem corrida às 16h e a Banda Coquetel Light é a atração das 18h. O folclore do Pastoril vem em
seguida, abrindo espaço depois para a Banda Toca do Cuco, Os Tártaros e Som de Vinil. Às
23h, fecham-se as cortinas. O domingo começa às 8h com o Passeio Ciclístico pelo bairro.

Depois, as crianças ocupam o espaço até às 19h quando o Grupo Éfata faz o número de
encerramento e convoca o público para a volta em 2019.
Link para a notícia: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vidaurbana/2018/11/08/interna_vidaurbana,767730/festa-da-vitoria-regia-chega-aos-40anos.shtml

08/11/2018

BLOG MATRAQUINHA

Festa da Vitória Régia comemora 40 anos neste final de
semana
Palhaço Chocolate e pintura do asfalto estão entre as programações infantis

Festa Vitoria Regia. Foto: divulgacao
A Festa da Vitória Régia chega aos 40 anos. A partir de sexta-feira (9) até domingo (11), na
Praça de Casa Forte, homenageando todas as pessoas que fizeram e fazem acontecer a
Paróquia de Casa Forte, desde 1978. Vai ter desfile itinerante da bandinha de música,
apresentações de grupos musicais com e para portadores de deficiência e, barraca de mães que
enfrentam, com garra, o problema da microcefalia.
São três dias de festejo, e pouco mais de mil trabalhadores voluntários vão se juntar a 150
profissionais de segurança para garantir tranquilidade e alegria aos moradores e amigos da
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Casa Forte.
Vai ter Exposição Vitória Régia de fotografias, shows de música e dança no palco central.
Atividades esportivas e a reinação de crianças, pintando a praça e brincando com o Palhaço
Chocolate.
A Festa da Vitória Régia tem objetivo de ajudar a manter em funcionamento as obras
assistenciais e pastorais da Paróquia de Casa Forte, administrada pelo padre Deyvson Soares.
A Casa da Criança Marcelo Asfora é o alvo principal. Ela atende há 25 anos, 120 crianças na
faixa etária dos 7 aos 14 anos de idade, garantindo além do ensino fundamental, práticas
esportivas, artísticas, alimentação e assistência médica de qualidade.
Programação
Sexta-feira
Quatro colégios

da

zona

norte

do

Recife

abrem

a

agenda

de

shows

Os grupos Vates e Violas contarão com recurso de autodescrição para cegos e pessoas com
limitação visual;
Sons do Silencio, formada por músicos surdos-mudos
Los Cubanos com seu som caribenho
Sábado
16h – Corrida
18h - Banda Coquetel Light
Folclore do Pastoril
Banda Toca do Cuco
Os Tártaros
Som de Vinil
Domingo
8h - Passeio Ciclístico pelo bairro
Depois, as crianças ocupam o espaço das ruas para pintura no chão
19h - Grupo Éfata faz o encerramento

Link para a notícia: https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/blogmatraquinha/2018/11/08/BLG,8497,71,546,DIVERSAO,2479-FESTA-VITORIA-REGIACOMEMORA-ANOS-NESTE-FINAL-SEMANA.aspx

08/11/2018

08/11/2018

08/11/2018

09/11/2018

Vates e Violas se apresenta na festa da Vitória Régia
Show antecipa as comemorações dos 30 anos de trajetória musical do grupo

A apresentação contará ainda com o recurso
de audiodescrição para cegos e pessoas com limitação visual.Divulgação

Nesta sexta-feira (9), acontece o show da banda Vates e Violas, no palco do
festival da Vitória Régia, em Casa Forte. O evento é aberto ao público.
Na oportunidade, a banda fará um revisitação por vários sucessos da
carreira como “Um terço do Recife”, “Clorofila”, “O tempo e a seca”, entre
outros. Com o show da noite de hoje, a banda conclui a circulação estadual
da turnê “Diboa”, que é composta por um repertório grande, que traz
sucessos antigos e também novas canções que estarão no novo disco da
banda que será lançado no ano que vem.
A turnê circulou por todo estado durante o segundo semestre de 2018, com
apresentações nas cidades de Arcoverde, Ingazeira, Santa Cruz do

Capibaribe e Recife. A apresentação contará ainda com o recurso de
audiodescrição para cegos e pessoas com limitação visual.
Serviço
Show “Diboa” com Vates e Violas
Na programação do Festival da Vitória Régia
Quando: sexta-feira, 9 de novembro de 2018
Horário previsto: 20h50
Entrada gratuita
Mediação em audiodescrição disponível gratuitamente
Link para a notícia: http://www.leiaja.com/cultura/2018/11/09/vates-e-violas-se-apresentana-festa-da-vitoria-regia/

09/11/2018

Festa da Vitória Régia comemora 40 anos de
tradição em Casa Forte
Celebração traz programação para toda a família entre esta sexta (9) e o domingo (11)
Começa nesta sexta-feira (9) e segue até o domingo (11) a celebração de 40 anos da Festa da
Vitória Régia, um dos eventos mais tradicionais do bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife.
Reinando na Praça de Casa Forte, a grande festividade com ares de quermesse vai homenagear
todos que fizeram e fazem a Paróquia de Casa Forte desde 1978.

Neste ano, uma tradição do passado volta prometendo encantar os frequentadores. Uma bandinha
de música itinerante vai passear pelos espaços da Festa. Outras novidades são as apresentações
de grupos musicais com e para deficientes físicos e uma barraca de mães que enfrentam o
problema da microcefalia. E, como não poderia deixar de ser, os tradicionais brinquedos,
barracas de comidas, doces e de venda de produtos prometem entreter toda a família.
Ainda na programação deste ano teremos a Exposição Vitória Régia de fotografias, shows de
música e dança no palco central, além de atividades esportivas e a reinação de crianças, pintando
a praça e brincando com o Palhaço Chocolate.

Festa da Vitória Régia vai homenagear as pessoas que fazem a Paróquia de Casa Forte. Foto: Divulgação

Em três dias de evento, mais de mil trabalhadores voluntários e 150 profissionais de segurança
devem garantir a animação e a segurança do público.
A Festa da Vitória Régia tem objetivo de ajudar a manter em funcionamento as obras
assistenciais e pastorais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Casa Forte, administrada pelo
padre Deyvson Soares. A Casa da Criança Marcelo Asfora é o alvo principal. Ela atende, há 25
anos, 120 crianças na faixa etária dos 7 aos 14 anos de idade, garantindo além do ensino
fundamental, práticas esportivas, artísticas, alimentação e assistência médica de qualidade.
Confira a programação:
Sexta-feira (09)
18h – Abertura Oficial da Festa com Padre Dayvson
18h15 – Apresentação da Casa da Criança Marcelo Asfora
18h45 – Apresentação do Colégio Sagrada Família
19h15 – Apresentação do Colégio Nap
19h30 – Coral do Colégio Equipe
19h50 – Pastoril
20h50 Vates e Viola
21h30 – Banda Inclusiva do Instituto Sons do Silêncio
22h10 – Los Cubanos
23h – Encerramento do Palco
Sábado (10)
16h – Corrida
18h – Coquetel Light
19h – Pastoril
20h – Toca do Cuco
21h – Os Tártaros
22h – Som de Vinil
23h – Encerramento do Palco
Domingo (11)
8h – Passeio Ciclístico (Saída em frente a Matriz de Casa Forte)
9h – Pintura na Praça
11h – Palhaço Chocolate
18h – Pastoril
19h – Grupo Éfata
20h – Encerramento da Festa
Link para a notícia: https://www.op9.com.br/pe/pop9/festa-da-vitoria-regia-comemora-40anos-de-tradicao-em-casa-forte/

09/11/2018

Vates e Violas abre os 40 anos do
Festival da Vitória Régia

Foto: divulgação
Nesta sexta-feira (09/11) tem início no Recife um dos principais festivais culturais e
beneficentes da cidade. Ocorrendo há 40 anos, o Festival da Vitória Régia celebra a data
com abertura comandada por bandas de colégios recifenses e por grande show do grupo
paraibano Vates e Violas.
A apresentação do Vates e Violas no Festival da Vitória começa às 20h50 e tem entrada
gratuita. O show conta ainda com recurso de audiodescrição para cegos e pessoas com
limitação visual, disponível também gratuitamente.
Link para a notícia: http://www.revistaclub.com.br/vates-e-violas-abre-os-40-anos-do-festivalda-vitoria-regia/

13/11/2018

Tipoia Festival chega à 19ª edição e anima a Mata
Norte do Estado
=

O Centro de Tracunhaém, na Mata Norte de Pernambuco, recebe até o domingo, 18 de
novembro, a 19ª edição do Tipoia Festival. Esse ano o evento reúne uma programação
cultural bem diversa, que agrega atrações como o 8º encontro de baterista da Mata Norte,
oficinas, mostras de vídeos, exposição e feira de artesanato em homenagem ao artista
Romildo Silva, ação MEMÓRIA TIPOIA 20 ANOS e shows de diferentes estilos da música
alternativa e da cultura popular.
Divulgação

O grupo ATROÇA, de Camaragibe, é uma das atrações desta edição

A programação, que sugere ainda o intercâmbio entre bandas locais com artistas de outros
estados, acontece em homenagem ao artista carpinense Romildo Silva, já falecido.
Desenhista, escultor, compositor e um dos grandes incentivadores do Tipoia, Romildo
chegou a fazer parte das produções em algumas edições do festival. Para festejar seu grande
repertório artístico, uma homenagem especial está programada para o sábado, 17 de
novembro, com o músico Sid3 (Tracunhaém) e as bandas King Dell e os Alquimistas
Federais e Rubros e Turvos (Nazaré da Mata), tocando versões de canções de Romildo
nunca gravadas.
Divulgação

SID3 recebe convidados em homenagem a Romildo Silva

MOSTRA DE VÍDEOS E OFICINAS
* de 12 a 15 de novembro
Com o tema “Cultura de Paz”, as formações deste ano orbitam em torno da arte e suas
expressões, em especial a música, com ações pedagógicas de oficinas e mostra de vídeos
nas comunidades da cidade.
PROGRAMAÇÃO
Segunda – 12/11
19h – Mostra de Vídeos na Rua Padre João Ribeiro, 25
Terça – 13/11
14h – Vivência no Maracatu Estrela de Tracunhaém
19h – Mostra de Vídeos na Sede do Maracatu (Bairro Novo)
Quarta – 14/11
14h – Vivência no ateliê de cerâmica de Nando de Garcia
19h – Mostra de Vídeos na rua sem saída ao lado do Mercado Municipal (Rua Gov. Manoel
Borba)
Quinta – 15/11 17h – Vivência de bateria com Sid3 – Rua Pe. João Ribeiro, 25
19h – Mostra de Vídeos ao lado da Praça dos Artesãos (Rua Alfredo Vaz de Oliveira –
entrada da Cidade)
SHOWS
* de 16 a 18 de novembro
O Tipoia representa um espaço para a música que não toca no rádio e mostrar a cena

cultural efervescente da Mata Norte, celebrando em dois palcos (Pop e Cultura Popular)
cultura popular, fazendo intercâmbio com bandas, grupos e artistas de cidades
pernambucana e conexões cultuais com outros Estados que a cada ano o festival vem
mostrando mais garra e resistência de um dos maiores eventos multicultural da Mata Norte
de Pernambuco.
Confira a programação
>>> SEXTA – 16/11 – 18h
• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BACAMARTEIROS MANDACARU DE ABREU E
LIMA (Abreu e Lima)
• Ó TEM SOM DE U! (Recife)
• COCO DE YLÚ (Paudalho)
• OS MAGNATAS DA BEIRA MAR (Olinda)
• KITANDA SYSTEM (Olinda)
• ERIC GABINIO (Recife)
• COLETIVO BANCO ENCANTADO DE CAVALO MARINHO (Olinda)
• DOM PESCOÇO (São José dos Campos – SP)
• COCO PANELA DE BARRO (Tracunhaém)
• ATROÇA (Camaragibe)
>>> SÁBADO – 17/11 – 19h
• PALAFITA (Jaboatão)
• ZECA CIRANDEIRO (Paudalho)
• HOMENAGEM A ROMILDO SILVA: Sid3 (Tracunhaém) + King Dell e os Alquimistas
Federais (Nazaré) + Rubros e Turvos (Nazaré)
• COCO DE RODA CANAVIAL (Nazaré)
• SCREAM (Surubim)
• DUELO DE MESTRES (maracatu rural)
• HARD TRIO (Guarabira-PB)
• EDMILSON CIRANDEIRO (Tracunhaém)
• CAPIM SANTO (Olinda)
>>> DOMINGO – 18/11 – 14h
• 8° ENCONTRO DE BATERISTAS DA MATA NORTE
• BOI MIRIM DO TIPOIA (Tracunhaém)
• JOÃO NATUREZA (Nazaré)
• FANKANI GRUPO (Olinda)
• SID3 CONVIDA (Tracunhaém)
• BOI BRUCUTU (Tracunhaém)
• VATES E VIOLAS (Recife)
• ORQUESTRA NA PRESSÃO (Tracunhaém)
• CAROL RIBEIRO (Recife)
• COCO SANTIAGO (Recife)
• MASSAPÊ (Olinda)
O FESTIVAL
O Tipoia surgiu em 1999, como protesto pela derrubada do Cineteatro Castro Alves, da
cidade de Tracunhaém, palco, na década de 1970, para grandes nomes da música brasileira
como Fagner, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Na ocasião, o evento foi realizado na sede
do Independente Futebol Clube, em Tracunhaém. Os organizadores eram os jovens da
turma concluinte do Ensino Médio do Colégio Agamenon Magalhães que, no Independente
Futebol Clube, ouviam seus vinis e discutiam políticas socioculturais para a cidade

interiorana. Em 2000, o Tipoia apresentou, pela primeira vez, shows com bandas da região.
Com o passar dos anos e o aumento do público, a sede do Independente Futebol Clube ficou
pequena para abrigar tanta gente e, em 2002, o Tipoia foi para as ruas, tornando-se um dos
eventos de cultura mais conhecidos e estabelecidos na Mata Norte.
Serviço:
19º Tipoia Festival
De 12 a 18 de novembro de 2018
Local: Centro de Tracunhaém-PE
Programação Oficinas, Mostra de Videos, 8° Encontro de Bateristas, Feira de Artesanato
(Homenagem a Romildo Silva) e Shows musicais.
Mais informações: www.facebook.com/tipoiafestival/
Link para a notícia: http://www.cultura.pe.gov.br/canal/musica/tipoia-festival-chega-a-19aedicao-e-anima-a-mata-norte-do-estado/

12/11/2018

Tipoia Festival celebra 19 anos em Tracunhaém, Zona da Mata
Norte de Pernambuco.

O Centro de Tracunhaém, na Mata Norte do Estado de Pernambuco, receberá, de 12 a 18 de novembro,
a 19ª edição do Tipoia Festival. Esse ano o evento reúne uma programação cultural diversificada com
o 8º encontro de baterista da Mata Norte, oficinas, mostras de vídeos, exposição e feira de artesanato
em homenagem ao artista Romildo Silva, ação MEMÓRIA TIPOIA 20 ANOS e shows com estilos
variados da música alternativa e da cultura popular, recheada pela diversidade cultural pernambucana
e intercâmbio com bandas de outros Estados.

HOMENAGEADO
O grande homenageado desse ano é o artista carpinense, Romildo Silva. Multiartista, desenhista,
escultor, compositor e um dos grandes incentivadores do Tipóia, chegando a fazer parte das produções
em algumas edições do festival. E pra festejar suas expressões artistiscas, in memória, teremos uma
homenagem especial no palco, dia 17 de novembro, com o músico Sid3 (Tracunhaém) e as bandas
King Dell e os Alquimistas Federais e Rubros e Turvos (Nazaré da Mata), tocando versões de canções
do Romildo nunca gravadas.

MOSTRA DE VÍDEOS E OFICINAS
* de 12 a 15 de novembro
Com o tema “Cultura de Paz” a reflexão gira em torno da arte e suas expressões, em especial a música,
com ações pedagógicas de oficinas e mostra de vídeos nas comunidades da cidade, visto que a partir

dos primeiros contatos com as linguagens formativas, jovens e adultos da região sentem-se
estimulados a trilhar o caminho da arte e despertam para novas habilidades que até então estavam
veladas.
O festival é importante para formar e informar o jovem a se capacitar para o mercado de trabalho da
música, audiovisual, a valorização do ofício do barro e outras linguagens artísticas abordadas no
Tipoia, a cada edição.

Programação
Terça
–
13/11
–
Vivência
no
Maracatu
Estrela
de
Tracunhaém
Quarta – 14/11 – Vivência no ateliê de cerâmica de Nando de Garcia
Quinta – 15/11 – Vivência de bateria com Sid3 – Rua Padre João Ribeiro, 25 – Centro
De 12 a 15 de novembro MOSTRA DE VIDEOS nos espaços de vivencias e nas comunidades de
Tracunhaém.

SHOWS
* de 16 a 18 de novembro
O Tipoia representa um espaço para a música que não toca no rádio e mostrar a cena cultural
efervescente da Mata Norte, celebrando em dois palcos do pop a cultura popular, fazendo intercâmbio
com bandas, grupos e artistas de cidades pernambucana e conexões cultuais com outros Estados que
a cada ano o festival vem mostrando mais garra e resistência de um dos maiores eventos multicultural
da Mata Norte de Pernambuco.

Confira a programação
>>> SEXTA – 16/11 – 18h
 ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BACAMARTEIROS MANDACARU DE ABREU E LIMA
(Abreu e Lima)
 Ó TEM SOM DE U! (Recife)
 COCO DE YLÚ (Paudalho)
 OS MAGNATAS DA BEIRA MAR (Olinda)
 KITANDA SYSTEM (Olinda)
 ERIC GABINIO (Recife)
 COLETIVO BANCO ENCANTADO DE CAVALO MARINHO (Olinda)
 DOM PESCOÇO (São José dos Campos – SP)
 COCO PANELA DE BARRO (Tracunhaém)
 ATROÇA (Camaragibe)
>>> SÁBADO – 17/11 – 19h
 PALAFITA (Jaboatão)
 ZECA CIRANDEIRO (Paudalho)
 HOMENAGEM A ROMILDO SILVA: Sid3 (Tracunhaém) + King Dell e os Alquimistas
Federais + Rubros e Turvos (Nazaré da Mata)
 COCO DE RODA CANAVIAL (Nazaré da Mata)
 SCREAM (Surubim)
 DUELO DE MESTRES (Maracatu Rural)
 HARD TRIO (Guarabira – PB)
 EDMILSON CIRANDEIRO (Tracunhaém)
 CAPIM SANTO (Olinda)
>>> DOMINGO – 18/11 – 14h
 8° ENCONTRO DE BATERISTAS DA MATA NORTE
 BOI MIRIM DO TIPOIA (Tracunhaém)
 JOÃO NATUREZA (Nazaré da Mata)
 FANKANI GRUPO (Olinda)
 SID3 CONVIDA (Tracunhaém)
 BOI BRUCUTU (Tracunhaém)







VATES E VIOLAS (Recife)
ORQUESTRA NA PRESSÃO (Tracunhaém)
CAROL RIBEIRO (Recife)
COCO SANTIAGO (Recife)
MASSAPÊ (Olinda)

O FESTIVAL
O Tipóia surgiu em 1999, como protesto pela derrubada do Cineteatro Castro Alves, da cidade de
Tracunhaém, palco, na década de 1970, para grandes nomes da música brasileira como Fagner, Elba
Ramalho e Geraldo Azevedo. Na ocasião, o evento foi realizado na sede do Independente Futebol
Clube, em Tracunhaém. Os organizadores eram os jovens da turma concluinte do Ensino Médio do
Colégio Agamenon Magalhães, que, no Independente Futebol Clube, ouviam seus vinis e discutiam
políticas socioculturais para a cidade interiorana. Em 2000, o Tipoia apresentou, pela primeira vez,
shows com bandas da região. Com o passar dos anos e o aumento do público, a sede do Independente
Futebol Clube ficou pequena para abrigar tanta gente e, em 2002, o Tipoia foi para as ruas, tornandose um dos eventos de cultura mais conhecidos e estabelecidos na Mata Norte.

Serviço:
19º Tipoia Festival
De 12 a 18 de novembro de 2018
Local: Centro de Tracunhaém (PE)
Programação Oficinas, Mostra de Videos, 8° Encontro de Bateristas, Feira de Artesanato
(Homenagem a Romildo Silva) e Shows musicais.
Informações: www.facebook.com/tipoiafestival/

Link para a notícia: http://culturadigital.br/mincnordeste/2018/11/12/tipoia-festival-celebra19-anos-em-tracunhaem-zona-da-mata-norte-de-pernambuco/

12/11/2018

Tipoia Festival chega à 19ª edição e anima a Mata Norte do Estado
O Centro de Tracunhaém, na Mata Norte de Pernambuco, recebe até o domingo, 18 de
novembro, a 19ª edição do Tipoia Festival. Esse ano o evento reúne uma programação cultural
bem diversa, que agrega atrações como o 8º encontro de baterista da Mata Norte, oficinas,
mostras de vídeos, exposição e feira de artesanato em homenagem ao artista Romildo Silva,
ação MEMÓRIA TIPOIA 20 ANOS e shows de diferentes estilos da música alternativa e da
cultura popular.

O grupo ATROÇA, de Camaragibe, é uma das atrações desta edição
A programação, que sugere ainda o intercâmbio entre bandas locais com artistas de outros
estados, acontece em homenagem ao artista carpinense Romildo Silva, já falecido. Desenhista,
escultor, compositor e um dos grandes incentivadores do Tipoia, Romildo chegou a fazer parte
das produções em algumas edições do festival. Para festejar seu grande repertório artístico,

uma homenagem especial está programada para o sábado, 17 de novembro, com o músico
Sid3 (Tracunhaém) e as bandas King Dell e os Alquimistas Federais e Rubros e Turvos
(Nazaré da Mata), tocando versões de canções de Romildo nunca gravadas.

SID3 recebe convidados em homenagem a Romildo Silva
MOSTRA DE VÍDEOS E OFICINAS
* de 12 a 15 de novembro
Com o tema “Cultura de Paz”, as formações deste ano orbitam em torno da arte e suas
expressões, em especial a música, com ações pedagógicas de oficinas e mostra de vídeos nas
comunidades da cidade.
PROGRAMAÇÃO
Segunda – 12/11
19h – Mostra de Vídeos na Rua Padre João Ribeiro, 25
Terça – 13/11
14h – Vivência no Maracatu Estrela de Tracunhaém
19h – Mostra de Vídeos na Sede do Maracatu (Bairro Novo)
Quarta – 14/11
14h – Vivência no ateliê de cerâmica de Nando de Garcia
19h – Mostra de Vídeos na rua sem saída ao lado do Mercado Municipal (Rua Gov. Manoel
Borba)
Quinta – 15/11 –
17h – Vivência de bateria com Sid3 – Rua Pe. João Ribeiro, 25
19h – Mostra de Vídeos ao lado da Praça dos Artesãos (Rua Alfredo Vaz de Oliveira – entrada
da Cidade)
SHOWS
* de 16 a 18 de novembro
O Tipoia representa um espaço para a música que não toca no rádio e mostrar a cena cultural
efervescente da Mata Norte, celebrando em dois palcos (Pop e Cultura Popular) cultura
popular, fazendo intercâmbio com bandas, grupos e artistas de cidades pernambucana e
conexões cultuais com outros Estados que a cada ano o festival vem mostrando mais garra e
resistência de um dos maiores eventos multicultural da Mata Norte de Pernambuco.
Confira a programação
>>> SEXTA – 16/11 – 18h

• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BACAMARTEIROS MANDACARU DE ABREU E LIMA (Abreu
e Lima)
• Ó TEM SOM DE U! (Recife)
• COCO DE YLÚ (Paudalho)
• OS MAGNATAS DA BEIRA MAR (Olinda)
• KITANDA SYSTEM (Olinda)
• ERIC GABINIO (Recife)
• COLETIVO BANCO ENCANTADO DE CAVALO MARINHO (Olinda)
• DOM PESCOÇO (São José dos Campos – SP)
• COCO PANELA DE BARRO (Tracunhaém)
• ATROÇA (Camaragibe)
>>> SÁBADO – 17/11 – 19h
• PALAFITA (Jaboatão)
• ZECA CIRANDEIRO (Paudalho)
• HOMENAGEM A ROMILDO SILVA: Sid3 (Tracunhaém) + King Dell e os Alquimistas Federais
(Nazaré) + Rubros e Turvos (Nazaré)
• COCO DE RODA CANAVIAL (Nazaré)
• SCREAM (Surubim)
• DUELO DE MESTRES (maracatu rural)
• HARD TRIO (Guarabira-PB)
• EDMILSON CIRANDEIRO (Tracunhaém)
• CAPIM SANTO (Olinda)
>>> DOMINGO – 18/11 – 14h
• 8° ENCONTRO DE BATERISTAS DA MATA NORTE
• BOI MIRIM DO TIPOIA (Tracunhaém)
• JOÃO NATUREZA (Nazaré)
• FANKANI GRUPO (Olinda)
• SID3 CONVIDA (Tracunhaém)
• BOI BRUCUTU (Tracunhaém)
• VATES E VIOLAS (Recife)
• ORQUESTRA NA PRESSÃO (Tracunhaém)
• CAROL RIBEIRO (Recife)
• COCO SANTIAGO (Recife)
• MASSAPÊ (Olinda)
O FESTIVAL
O Tipoia surgiu em 1999, como protesto pela derrubada do Cineteatro Castro Alves, da cidade
de Tracunhaém, palco, na década de 1970, para grandes nomes da música brasileira como
Fagner, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Na ocasião, o evento foi realizado na sede do
Independente Futebol Clube, em Tracunhaém. Os organizadores eram os jovens da turma
concluinte do Ensino Médio do Colégio Agamenon Magalhães que, no Independente Futebol
Clube, ouviam seus vinis e discutiam políticas socioculturais para a cidade interiorana. Em
2000, o Tipoia apresentou, pela primeira vez, shows com bandas da região. Com o passar dos
anos e o aumento do público, a sede do Independente Futebol Clube ficou pequena para
abrigar tanta gente e, em 2002, o Tipoia foi para as ruas, tornando-se um dos eventos de
cultura mais conhecidos e estabelecidos na Mata Norte.
Serviço:
19º Tipoia Festival
De 12 a 18 de novembro de 2018
Local: Centro de Tracunhaém-PE

Programação Oficinas, Mostra de Videos, 8° Encontro de Bateristas, Feira de Artesanato
(Homenagem a Romildo Silva) e Shows musicais.
Mais informações: www.facebook.com/tipoiafestival/

Link para a notícia: https://culturapopularpe.com.br/tipoia-festival-chega-a-19a-edicao-eanima-a-mata-norte-do-estado/

12/11/2018

Tracunhaém realiza a 19° edição do Tipoia
Festival
A terra do artesanto de barro realiza no período de 12 a 18 de novembro a 19° edição do
Tipoia Festival. Este ano o homenageado é Romildo Silva. A programação esta
recheada da diversidade cultural pernambucana e intercâmbio com bandas de outros
Estados.

Confira a programação:
>>> SEXTA – 16/11 – 18h
• ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA BACAMARTEIROS MANDACARU DE ABREU E
LIMA
• Ó TEM SOM DE U! (recife)
• COCO DE YLÚ (paudalho)
• OS MAGNATAS DA BEIRA MAR (olinda)
• KITANDA SYSTEM (olinda)
• MARLEVOU (paulista)
• COLETIVO BANCO ENCANTADO cavalo marinho (olinda)
• DOM PESCOÇO (s.j.campos-sp)
• COCO PANELA DE BARRO (tracunhaém)
• ATROÇA (camaragibe)
>>> SÁBADO – 17/11 – 19h
• PALAFITA (jaboatão)
• ZECA CIRANDEIRO (paudalho)

• HOMENAGEM A ROMILDO SILVA sid3 + king dell + rubros e turvos
• COCO DE RODA CANAVIAL (nazaré)
• SCREAM (surubim)
• DUELO DE MESTRES maracatu rural
• HARD TRIO (guarabira-pb)
• EDMILSON CIRANDEIRO (tracunhaém)
• CAPIM SANTO (olinda)
>>> DOMINGO – 18/11 – 14h
• 8* ENCONTRO DE BATERISTAS DA MATA NORTE
• BOI MIRIM DO TIPOIA
• JOÃO NATUREZA (recife)
• FANKANI GRUPO (olinda)
• SID3 CONVIDA (tracunhaém)
• BOI BRUCUTU (tracunhaém)
• VATES E VIOLAS (recife)
• ORQUESTRA NA PRESSãO (tracunhaém)
• CAROL RIBEIRO (recife)
• COCO SANTIAGO (recife)
• MASSAPÊ (olinda)
Link para a notícia: http://vozdoplanalto.com.br/tracunhaem-realiza-a-19-edicao-do-tipoiafestival/

