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“Do samba à influencia nordestina, salsa e a 
pegada soul, Diogo viaja por latitudes 
estéticas(...)”  

Tárik de Souza – jornalista e crítico musical 
 

 

O primeiro trabalho de Diogo Ferreira conta com participações ilustres e especiais. Fortes 

vozes femininas estão presentes nas faixas do CD, como: Ithamara Koorax, Laura Proença 

e Karla Boechat, além da presença marcante de Luiz Claudio Ramos, que também assina a 

direção artística e os arranjos do CD. 

Projeto contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, com realização do Ministério da 

Cultura/Governo Federal e produção executiva de Cíntia Pereira, o CD de Diogo Ferreira, 

homônimo, chega ao público com tiragem limitada de mil unidades, sendo duzentas cópias 

destinadas à distribuição em escolas da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, assim 

como bibliotecas públicas e projetos educacionais. O CD é comercializado ao valor de 

R$10,00 – ação de democratização de acesso do projeto. 

Pertencente à nova geração de talentos, Diogo Ferreira possui uma vasta produção musical, 

pautada em composições dos mais variados estilos e influências, com músicas que abrangem 

uma grande gama de estilos regionais. No repertório do trabalho autoral constam estilos 

como forró, baião, samba, salsa, toada, toada nordestina, e MPB, além de uma levada soul. 

Das dez faixas do CD, duas são em parceria com Luiz Cláudio Ramos (Passarotempo e Cheiro 

de Mar), arranjador, maestro, produtor musical e parceiro do compositor Chico Buarque. 

Desde 2000 na estrada, Diogo que nasceu no Rio de janeiro, viveu em Niterói e mora no Rio há 

vinte anos, já se apresentou em festivais de música, além de casas de shows pela cidade. No 

seu primeiro disco, Diogo uniu suas experiências conquistadas pelos palcos junto com o seu 

trabalho de produtor cultural para entregar ao público um som redondo, com banda extensa e 

competente. A big band que participou das gravações conta com feras como: Alex Malheiros 

no baixo, Kiko Horta no acordeão, Jurim Moreira na bateria, Marcelo Bernardes  se 

revezando entre flauta, sax soprano, clarone e clarinete, Mingo Araújo na percussão, João 

Rebouças no teclado, Luiz Claudio Ramos no violão, viola e guitarra, e Jurema de Candia, 

Nair de Candia e Viviane Godói de Carvalho no coro. 
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