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APRESENTAÇÃO
O cantor católico marajoara Bruno Diego, natural de Breves/PA, está lançando seu
primeiro álbum autoral, o EP Estradas D’Água, no qual apresenta seis faixas
inéditas, abordando elementos como a cultura religiosa das comunidades
ribeirinhas do Marajó, sua própria experiência física e espiritual com a natureza, e
uma pitada de crítica social, na música “Pele Marajoara”, que conta com a
participação do cantor paraense “Nilson Chaves”.
O lançamento conta com outra participação especial, o produtor musical do EP,
“Maninho”, que faz dueto com Bruno Diego na faixa “Estás aqui”.
As canções possibilitam um momento de celebração da vida, da fé e da cultura.

BRUNO DIEGO
Bruno Diego é um cantor, compositor e regente
de coral natural de Breves/PA, arquipélago do
Marajó, Brasil. Professor do Instituto Federal do
Pará, marido da contadora Luiza Karema e pai da
Lizzie e do Thomas, atualmente coordena o
projeto de artes cristãs “Triumphantes”, onde
também atua como diretor artístico e regente.
O cantor também integra o projeto “Louva
Amazônia”, que reúne bandas católicas
paraenses, e participou do Festival Online “Amo
Música Católica” em 2020 e 2021, ao lado de
grandes nomes da música cristã católica no
Brasil.

BRUNO DIEGO
Bruno Diego também participa ativamente na
Paróquia de Sant’Ana, Prelazia do Marajó, onde
exerce seu ministério na música litúrgica.
Possui dois singles autorais, Eterno (2020) e Mãe
Trina (2021), e um álbum ao vivo, Sant’Ana dos
Breves (2021), gravado na Igreja Matriz da
Paróquia de Sant’Ana, em sua cidade natal,
registrando canções tradicionais como “Igreja
Marajoara” e “Tapirí”.
Em 2022 o cantor está lançando o EP autoral
“Estradas D’Água”, que aborda elementos como a
cultura religiosa das comunidades ribeirinhas do
Marajó, sua própria experiência física e espiritual
com a natureza, e uma pitada de crítica social.

CONTATO
Para levar o show Estradas D’água para a sua cidade, evento ou festividade, entre
em contato conosco pelos canais:
WhatsApp: wa.me/5591985328787
E-mail: contato@brunodiego.com
Site: www.brunodiego.com
Instagram: @eubrunodiego
Salve Maria! Deus abençoe.

