


A banda Maracangalha tem 20 anos de estrada e chega 
em 2019 lançando trabalho autoral inédito e um novo 
show, denominado Mãos e Pés, repleto de brasilidades 
para comemorar essa história.

O álbum de canção popular brasileira, foi lançado em 
dois EPs denominados “Mãos e Pés” e “Mãos, Pés e 
Chão”, cada um com três faixas compostas pelo cantor 
e compositor Marcio Sartório. É o quinto trabalho que 
Marcio Sartório participa e o primeiro gravado pela atu-
al formação da banda. O nome do álbum é inspirado na 
língua indígena guarani, em que a expressão utilizada 
para o número 20 é “xepó xepy”, que significa “Mãos e 
Pés”. O lançamento do álbum é digital, disponível em 
diferentes mídias sociais e plataformas de streaming.

A Banda foi fundada por Sartório e amigos em Piracicaba, interior do Estado de São Paulo, 
em 1998. O nome “Maracangalha” é uma referência à praia baiana e o nome da república 
estudantil dos integrantes originais da banda. O repertório consiste em música brasileira de 
qualidade, com cara da nova MPB e inspirada no movimento tropicalista. É formada por 
Marcio Sartório (violão e voz), Renan Almeida (guitarra), Thiago Barros (baixo), Marcelo 
Favareto (bateria) e Edu Vianna (percussão).
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O Show “Mãos e Pés” traz um “caldeirão cul-
tural” que é marca registrada da Maracangalha 
nos seus 20 anos de história, bem representa-
do pelas músicas que compõe o álbum, cujas 
faixas estão enumeradas abaixo.

Álbum: Mãos e Pés
1. Viver (Marcio Sartório)

2. Acalma-te (Marcio Sartório) 
3. Noiva da Colina (Marcio Sartório) 

Álbum: Mãos, Pés e Chão
1. Ciranda (Marcio Sartório) 
2. Navegar é preciso (Marcio Sartório)

3. Ver (Marcio Sartório)

No show da Banda Maracangalha são toca-
das as faixas do novo álbum, trabalhos au-
torais do CD “Nos Braços da Tranquilidade 
– Marcio Sartório” e interpretações de con-
sagradas obras da música Brasileira.
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CLIQUE E OUÇA NO SPOTIFY

CLIQUE E visite o perfil no spotify

https://open.spotify.com/artist/1mKus5d7H4ovRr30LS8XG3?si=uvWINNWvQRqF7Qr7nTGKTg
https://open.spotify.com/album/6nafce9vuvjRbdi3AqI9KR?si=uCgtttPBR8W51hQMmkHzOw
https://www.facebook.com/bandamaracangalha/
https://www.instagram.com/banda.maracangalha/
https://www.youtube.com/channel/UC3LuYCUyIQ0ujZxMPBL-SOw
http://www.emporioproducoes.com.br/maracangalha
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