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PRESS RELEASE:  
Pedro & Filó 2020

Riqueza 
instrumental e 

melodias suaves 
encantam os 
ouvidos em 
“Aragem”

Formado em 2016 pelo  violonista Pedro Milanesi e pela cantora Filó Silva, 
o duo Pedro&Filó lança o seu 1º CD com uma proposta de transmitir uma 
sensação de bem estar, como uma lufada de ar em uma praia. “Queremos 

que as pessoas se sintam mais  leves ao ouvir o CD “Aragem”, diz Pedro Milanesi, 
autor das 11 faixas do disco.

A realização do CD foi possível por meio de um crowdfunding via Catarse, “Não 
é fácil fazer música no Brasil, ainda mais um trabalho em que estão presentes 
instrumentos pouco conhecidos, como kalimba e bandoneón, além de 
sofisticados arranjos para sopros, gaita e acordeon ”, diz Filó Silva.  

O disco tem participações especiais de Adriana Sanches (Barra da Saia), Ney 
Marques (bandolinista e vencedor de dois Grammys Latino), Bosco Fonseca (baixo) 
e Décio Gioielli (kalimbas), além de jovens músicos que atuam em grupos da nova 
cena paulistana, como na Orkestra Bandida e no grupo Samuca e a Selva. 

Amparado na técnica e em nuances melódicas sempre sutis e surpreendentes, 
Pedro Milanesi elaborou canções sofisticadas, que ganham força na potente voz 
de contralto de Filó Silva, cuja formação vocal vem de anos de atuação no Coral 
XI de Agosto, da USP.

No repertório, destaca-se a obra “Canto da Dor”, finalista do Festival de Música 
Regional do Sesi (2018), evento que reuniu mais de 1.250 participantes. Em seus 
quatro  anos de vida,  Pedro&Filó  já se apresentaram em bares e casas noturnas 
de São Paulo e do interior. Em 2017, abriram o show do cantor Lenine, no Parque 
Villa Lobos, no evento “Energizando”. Em 2019, participaram da Virada Cultural do 
Sesi, na avenida Paulista.

Capa do CD “ARAGEM” do duo Pedro & Filó.
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 >>>> QUEM RECOMENDA:

“PEDRO E FILÓ: Dupla também 
conhecida por Pê Éfe lança o 
cd ‘Aragem‘ com 11 músicas do 
ótimo compositor Pedro Milanesi 
(elogiado no texto do encarte 
pelo maestro Eduardo Fernandes, 
do Coral Usp). A voz de Filó Silva e 
o violão de Pedro (que também 
canta) se unem num pacote de 
canções bonitas de ritmos variados 
(tem samba, xote, balada, marcha 
e toques de jazz e tango), que vão 
fluindo com leveza, ora remetendo 
aos incríveis afrossambas de 
Baden (como em ‘Canto da Dor’), 
ora enveredando por reflexões 
filosóficas (como na bela ‘A Onda e 
o Vento’). Além das citadas, destaco 
o arranjo e a interpretação de Filó 
em ‘Rainha’ e a sequência com as 
lindas melodias de ‘Correnteza’ 
(instrumental), ‘Arrebol’ (parceria 

com Fe Su Christo) e ‘Até o Fim’ (parceria com Carol Milanesi). Se inscreva no 
canal deles no YouTube e saiba mais sobre seu trabalho no site. Para adquirir o 
cd, mande e-mail (pe.efe.brasil@gmail.com).” Arnaldo Afondo, Blog Sarau, Luau 
e o escambau | Estadão.
 
>>> Acesso em: 14.10.20: 
< https://emais.estadao.com.br/blogs/sarau-luau-e-o-escambau/tem-a-primavera-dos-
museus-o-caiu-na-rede-e-cultura-o-mulherio-das-letras-o-sarau-reexistencia-o-cd-de-
pedro-filo-e-a-aula-da-professora-margarida/ >

“ÁLBUM ARAGEM DE PEDRO E FILÓ NO 
PROGRAMA IMPACTO DE GERAÇÕES”
Apresentado pela jornalista Barbara 
Gancia e pelo jornalista Glauber Macario, 
toda terça-feira, a partir das 19 hrs, no 
canal Youtube na TV Democracia. Vídeo 
do Youtube. Bárbara Gancia, Impacto de 
gerações.

>>>  Acesso em: 14.10.20: <https://www.
youtube.com/watch?v=o0NYVXrdRc4&ab 
channel=P%C3%AA%C3%89fePedroeFil%C3%B3> 

SOBRE O CD ARAGEM 
O CD tem canções que transitam por vários gêneros musicais, o que traz uma 
variedade e riqueza muito grandes para a obra e que nos faz curiosos para 
saber o que virá na próxima canção.  Maestro Eduardo Fernandes, Coral USP.

  >>> CONTATOS

Site: https://www.pedroefilo.com.br/

PEDRO & FILÓ NAS REDES SOCIAIS:

@Pedro & Filó < https://www.youtube.com/channel 
UCLKppXsyyFPnGVY9Mv20Gbg >

@Pedro & Filó <https://www.facebook.com/pe.efe.brasil>

@Pedro & Filó <https://www.instagram.com/pe.efe.brasil/>

 @Pedro & Filó < https://open.spotify.com/artist/3ApZkZPi8AsT7OB3j5Fa0L>

  +  Para mais informações:  

Guilherme Meirelles |  Imprensa 

       +55 11 99997-1610 

        pedroefilobrasil@gmail.com

 >>>> Shows:

Filó Silva | Produção

        +55 11 99947-8854 
      
       pedroefilobrasil@gmail.com 
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Pedro & Filó 2020 |

Divulgação: 
Solicite imagens com alta qualidade pelo email: pedroefilobrasil@gmail.com
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