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Nico Fagundes

O Mestre em Antropologia, advogado e - antes de tudo - amigo,
Antônio Augusto Fagundes nos emocionou mais uma vez: Depois de
ter registrado aquelas importantes palavras na Zero Hora sobre o nosso cantor e advogado Renato Júnior, ele proferiu sábias informações
históricas sobre Nzinga Mbandi, tecendo muitos elogios aos compositores Mário Tressoldi e Chico Saga pela adequada pesquisa e apresentação do tema. Isso aconteceu por ocasião da gravação da música no
Galpão Crioulo na RBSTV.

15 anos

No dia quinze de maio as Academias de Música Rima-Aperfeiçoamento completam 15 anos em Osório. Os resultados desse investimento cultural podem ser comprovados por todos. Basta observar o desempenho e a repercussão das atuações de nossos músicos na região, no estado, no país e até fora dele.

Músicas Classificadas em Festivais

Mário Tressoldi e Chico Saga classificaram o “Xote de Sonhador”
no 19º Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões/RS. Certamente, como já aconteceu no ano passado, a Equipe de Nativismo da
Rádio Osório estará lá, transmitindo ao vivo o evento que acontece de
27 a 30 de maio. Já, no festival nacional “Viola de Todos os Cantos”
promovido pela EPTV/MG-SP, Chico Saga classificou na Linha Regional a música “Presságio” que será interpretada por Lúcio Pereira em
São Carlos/SP no dia 29 de maio. O Litoral Norte do Rio Grande do Sul,
mais uma vez estará muito bem representado nesse grande evento de
Minas e São Paulo.

E o CD?

Num telefonema para a Secretaria de Turismo, perguntei se havia
previsão para a chegada do CD da Tafona. A resposta foi que não, mas
estão ligando todos os dias para a gravadora (?) para pressionar. A
gravadora (?) é AGV Music de Porto Alegre. Alguém conhece? Aliás,
nunca tive acesso a informações de como era feita a concorrência para
a prensagem do CD da Tafona. Não tenho nem idéia em qual jornal era
publicado o edital (Se é que era publicado). Repare que tenho interesse
nisso, pois a RIMADISCOS bem que poderia prestar esse serviço.

Manifestações

Recebemos várias mensagens eletrônicas de pessoas de Osório e
de Porto Alegre, demonstrando a sua alegria e o seu reconhecimento
pelo bonito desempenho de nossos músicos e compositores representantes brasileiros na Semana do Brasil no Arquipélago dos Açores. Elogiavam também e principalmente os ótimos boletins diários de Renato
Júnior transmitidos direto das Ilhas pela Rádio Osório dentro do programa Olho Vivo. Isso nos deixa muito lisonjeados e felizes, pois podemos
constatar que o nosso povo também nos apóia e valoriza.

Dez dias nos Açores

Depois de dez dias nas Ilhas Açorianas,
Carlos Catuípe, Ivo Ladislau, Mário Tressoldi
e Renato Júnior já estão de volta ao Brasil.
Foi feita uma cobertura completa sobre a turnê.
São cinco páginas com noventa e duas fotos
e notícias dos integrantes dos Cantadores do
Litoral pelos Açores. Se ainda não viu, veja
tudo desde o início na coluna Staccatos veiculada no site www.cantadoresdolitoral.com.br
ou no portal www.litoralnorters.com.br . Veja
inclusive, o encontro com o compositor e violonista Luiz Bittencourt na Ilha Terceira e ainda a gravação da música “Dois Corações”
composta lá.

Quinta-feira, 06 de maio de 2004.

EDITORIAL

“Louvem o nome do SENHOR, porque só o seu nome é excelso; a sua
majestade é acima da terra e do céu”. BÍBLIA SAGRADA Salmo 148, 13.

Abaixo um só
Dia das Mães

