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01. NANQUIM 
(TÚLIO BORGES / JESSIER QUIRINO) 

Túlio Borges - Voz 
Rafael dos Anjos - Violão 
Júnior Ferreira - Acordeom 
Pedro Vasconcellos - Cavaquinho 
Hamilton Pinheiro - Baixo elétrico 
Papete - Pandeirão, potinho de filme, ganzá, ovinho, pandeirola, bells, sininho e carrilhão 
Leander Motta - Caixa 

02. TU 
(TÚLIO BORGES) 

Túlio Borges - Voz e violão 
Lucas de Campos - Violão 
Júnior Ferreira - Acordeom 
Cacai Nunes - Viola brasileira 



Oswaldo Amorim - Baixo acústico 
Valério Xavier - Triângulo, pandeiro, afuche e agogô 
Coro * 

03. COCO DO PÉ DE MANGA 
(JESSIER QUIRINO) 

Túlio Borges - Voz 
Lucas de Campos - Violão 
Fernando César - Violão de 7 
Júnior Ferreira - Acordeom 
Pedro Vasconcellos - Cavaquinho 
Victor Angeleas - Bandolim 
Valério Xavier - Pandeiros, triângulo, congas e agogô 
Papete - Zabumba, triângulo, agogô e ganzá (vinheta do fim) 
Coro * 

04. SERTÃO DAS ALMAS 
(TÚLIO BORGES / CLIMÉRIO FERREIRA) 

Túlio Borges - Voz 
Rodrigo Bezerra - Violões 
Davi Abreu - Pífanos 
Oswaldo Amorim - Baixo acústico 
Valério Xavier - Cavaquinhos, pandeiro, triângulo, reco-reco e block 
Papete - Rói-rói e efeitos 

05. OLHO NU 
(KLEBER ALBUQUERQUE) 

Túlio Borges - Voz 
Rafael dos Anjos - Violão 
Júnior Ferreira - Acordeom 
Pedro Vasconcellos - Cavaquinho 
Hamilton Pinheiro - Baixo elétrico 
Rafael dos Santos - Zabumba, triângulo, agogô, ovinho e efeitos 
Papete - Bongô 
 
06. CANÇÃO DO PIAUÍ UNIDO 
(TÚLIO BORGES / CLIMÉRIO FERREIRA) 

Excerto musical no fim: Te Cuida, Jacaré (Dominguinhos) 
Túlio Borges - Voz 



Rafael dos Anjos - Violão 
Júnior Ferreira - Acordeom 
Hamilton Pinheiro - Baixo elétrico 
Valério Xavier - Pandeiros, agogô, afoxé e triângulo 
Papete - Zabumba, triângulo, pandeiro, pandeirão, udu, maracas, matracas, tamborim e 
ganzá 
Coro * 
 
07. FORRODÁ (FORRÓ QUE ROLA) 
(AFONSO GADELHA / TONY) 
 
Túlio Borges - Voz 
Rafael dos Anjos - Violão 
Fernando César - Violão de 7 
Júnior Ferreira - Acordeom 
Pedro Vasconcellos - Cavaquinho 
Hamilton Pinheiro - Baixo elétrico 
Valério Xavier - Pandeiro, zabumba e triângulo 
Papete - Agogô, apitos e efeitos 
Coro * 

08. SÃO JOÃO 
(ANTHONY BRITO / TÚLIO BORGES) 

Túlio Borges - Voz 
Lucas de Campos - Violões 
Leander Motta - Zabumba, triângulo, caixas, caxixi, afuche, block, ovinho, queixada e 
efeitos 

09. ADORÁVEL TROVADOR 
(TÚLIO BORGES / TOTY) 

Túlio Borges - Voz 
Rafael dos Anjos - Violão 
Daniel Sobreira - Violão de aço 
Júnior Ferreira - Acordeom 
Oswaldo Amorim - Baixo elétrico 
Papete - Alfaias, gonguê, agogô e maracas 
Leander Motta - Caixa 

10. BAILARINA 
(TÚLIO BORGES / JESSIER QUIRINO) 



Túlio Borges - Voz 
Rafael dos Anjos - Violão 
Júnior Ferreira - Acordeom 
Pedro Vasconcellos - Cavaquinho 
Hamilton Pinheiro - Baixo elétrico 

11. BAÚ DE GUARDADOS 
(TÚLIO BORGES / CLIMÉRIO FERREIRA) 

Túlio Borges - Voz 
Paulo André Tavares - Violão 
Pedro Vasconcellos - Cavaquinho 
 
* Coro: Cacá Pereira, Toty, Afonso Gadelha, Júnior Ferreira e Valério Xavier 
 
 


