
 



 
O Projeto é um grande espetáculo musical que une três grandes expoentes da música brasileira, fazendo releituras de 
clássicos da Bossa Nova e MPB (Música Popular Brasileira). 
 

O trio, parceiro de longas datas, se conheceu em um festival no interior de Pernambuco e, se reúne mais uma vez para apresentar vários ritmos da 
MPB, como o Samba, o frevo, as canções, mas tendo a Bossa Nova como norte do espetáculo. 
O encontro musical consolida a admiração e a amizade que um artista tem pelo outro. Roberto Menescal presenteou o guitarrista Luciano Magno, com 
"Samba Magno", e o cantor e compositor André Rio colocou a letra na canção que estará em seu novo CD. Em contra partida, Luciano e André 
homenagearam Menescal com o tema : "Frevo Menescal". 
Em 2011, Magno, Rio e Menescal apresentaram o show Outras Bossas, no Rio de Janeiro e no Recife. A partir daí os encontros foram muitos, com 
participações especiais de Menescal em diversos shows de André Rio. Para esta temporada de shows que começa no Recife:  no Teatro Rio Mar no dia 
26.05 e em Porto de Galinhas – Hotel Village no dia 27.05, o TRIO  estará ao mesmo tempo dando inicio a uma turnê  que começará no Recife passando 
por Portugal, Itália, Inglaterra e lançando um CD gravado ao vivo no Recife em 2016, intitulado também: MPBOSSA.  São 16 canções que nos remetem 
ao melhor conteúdo  da BOSSA NOVA  e com composições próprias dos três artistas. 
 
Roberto Menescal criou, ao lado de nomes como Tom Jobim, Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli, a Bossa Nova. Ao longo dos mais de 60 anos de carreira, 
consolidada nos quatro cantos do mundo, com turnês nos USA, Japão, Reino Unido, Cingapura, Austrália, Rússia, França, Alemanha, Espanha, Argentina 
etc, coleciona sucessos como “O Barquinho”, “Você”, “Nós e o mar”, “Bye, bye Brasil”, “Telefone”, entre outros, além de parcerias com grandes nomes 
como Paul Winter, Andy Summers (The Police), Cris Delanno, Toots, Thielemans, Herbie Mann, Maysa, Silvinha Telles, Caetano Veloso, João Bosco, 
Alcione, Elis Regina, Leila Pinheiro, Emílio Santiago, Nara Leão, Joana, Invan Lins, Oswaldo Montenegro e André Rio. 
 

André Rio, cantor e compositor pernambucano com mais de 20 anos de carreira, 18 CDs lançados e mais de 15 turnês em festivais europeus de 
música, como Montreux Jazz Festival, Festival Latinoamericano de Milão e  Festival de Música de Zurich, e turnês pelos USA, incluindo o Brazilian Day 
de Nova Iorque. Artista que se destaca pela sua versatilidade, seja cantando canções que traduzem os ritmos pernambucanos, ou compondo e 
interpretando MPB, que já rendeu parcerias e turnês com artistas como Emílio Santiago, Elba Ramalho, Naná Vasconcelos, Alceu Valença, Moraes 
Moreira, Leni Andrade, Virginia Rodrigues e o maestro Luciano Magno, diretor musical do projeto. 
 

Luciano Magno, Maestro, Guitarrista, Compositor é um grande expoente da música instrumental brasileira e exímio artista da MPB do Nordeste do 
Brasil. Começou a se interessar por música desde cedo, sua paixão pela música começou em casa ouvindo discos de música brasileira e participando 
junto ao seu pai Luiz Tenório, das rodas de choro  que ocorriam em sua casa. Como músico gravou com nomes como: Dominguinhos, Alceu Valença, 
Naná Vasconcelos, Nando Cordel, Amelinha dentre outros.  Luciano Magno é um dos grandes nomes do frevo contemporâneo, tendo também, 
passagem marcante nos gêneros musicais juninos brasileiros.  
 
 

MPBOSSA É ISTO, A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA EM SUA EXCELÊNCIA. BOSSA, SAMBA, BAIÃO, FREVO E CANÇÕES, 
TUDO ISTO É NOSSA MÚSICA, TUDO ESTÁ VIVO E PULSANTE EM MPBOSSA. 
 

 


