As festividades do 20 de
setembro, em Osório começaram no sábado, (12), com uma
missa em Passinhos, após, ocorreu
um
jantar
de
confraternização em homenagem ao seu Álvaro Alves, o seu
Alvinho, que está sendo homenageado
nessa
Semana
Farroupilha em Osório.
O jantar baile foi realizado
no CTG Estância da Serra. Já a
cerimônia que abriu, oficialmente, a Semana Farroupilha em
Osório, ocorreu na tarde de domingo, (13), no CTG Estância da
Serra.
A solenidade contou com a
apresentação da Banda Municipal e estiveram presentes o
Prefeito de Osório, Romildo
Bolzan Júnior, o Vice-Prefeito de
Osório, Luiz Gomes Anflor, os
vereadores Valério dos Anjos e
Luiz Ramos, os secretários municipais da Cultura, Tâmara
Carniel, da Habitação, Elizete
dos Anjos e da Agricultura e Pecuária, Marcos Bolzan, o
Comandante do 8º Batalhão da
Brigada Militar, o Major Rogério
Alberche, além do homenageado da festa de 20 de setembro
em Osório, Álvaro Alves, do Piquete Mathias Velho Pacheco, o
Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Júlio Ribas,
representantes do CTG
Estância da Serra, representantes de piquetes de laçadores
e comunidade em geral
Durante toda a semana, representantes de piquetes e
instituições irão se revezar na
ronda da Chama Crioula e também nas cerimônias de
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Colecionando sons

Recebi a simpática visita de Carlos Roberto Hahn,
colecionador de discos nativistas. Ele procurava o LP do 1º
Festival da Canção do Litoral Norte, que foi realizado
no ano de 1989, quando eu chegava a Osório. Fui jurado de
várias eliminatórias e também da final do Festival. Entre as
músicas estão a vencedora Litoral Norte do Sul de
Adriano Kinsell e Carlos Catuípe, na voz de Cléa Gomes,
Argumentos demais de Cao Guimarães interpretada por
Beto Randazzo, Gaititas do Litoral de compositores de
Palmares do Sul que foi escolhida como a Música Mais popular e o Melhor Tema Litorâneo Tradição de Canavieiro
de Onofre Machado Ramos e Leopoldo Santos interpretada
por Loma, além de outras músicas de Torres, SAP, Osório e
Terra de Areia.

Fogo Simbólico saiu do 8º BPM até o Galpão

Autoridades e público inicio da semana

hasteamento e arriamento das
bandeiras. Entre as principais
atrações da festa, estão à exibição do filme Neto Perde a
Sua Alma, no Largo dos Estudantes, que aconteceu na
quarta-feira (16), além de música e gastronomia típica no

Galpão Romildo Bolzan, localizado junto ao CTG Estância da
Serra.
O desfile da Semana
Farroupilha está marcado para
o dia 20 de setembro, domingo,
a partir das 15h, na Avenida
Marechal Floriano Peixoto.

Outras raridades

Além desse, passei para as mãos do colecionador outros lps raros como o do 1º FESTIBAR, festival de descoberta
de novos talentos que produzi e realizei junto com Dorotéo
Fagundes no Restaurante Vinha D’Alho em Porto Alegre nos
anos 80, e discos como Telurismo com o conjunto cultural de nativismo Os Teatinos que era formado por Paulo e
Glênio Fagundes, Marco Aurélio Campos (o Boca) e José
Cláudio Machado; o LP Um Mate por Ti de Loma que contém também a música Um Canto à Terra de Cláudio Martins
e Carlos Catuípe; Gaúcho ao pé da letra de Airton
Pimentel, Orelhano com Dante Ledesma, e ainda Canto,
Cordeona e Guitarra com Dorotéo Fagundes. Ao todo,
doei dezoito discos que agora fazem parte do acervo de quase mil títulos preservados por Carlos Hahn. Se você tem
discos nativistas e deseja doá-los para que eles sejam preservados com carinho, mande uma mensagem para
crhahn.sle@terra.com.br

Música ao vivo

Continua a programação da música ao vivo no Baguta
Bistrô. Aliás, Toquinho já tem montada a programação para
mais de um mês, o que facilita a organização das atividades
do bar. Todas as quartas tem Paulinho DiCasa. Nesta semana se apresentam os Jovens Coroas na quinta, Cadica na
sexta e o bom show de Tiago Goulart e Marcelo Astiazara
(Sarau Beatles) no sábado.

Show em Porto Alegre

Nesta sexta, 18,
pontualmente às 19 horas tem o espetáculo de
lançamento do CD
Cantadores do Litoral no Auditório Dante
Barone, da Assembleia
Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul.
Fazendo parte da programação da Semana
Farroupilha daquela
casa, o show será gravado para o programa Palcos da Vida da TVE e Sarau no
Solar da TV Assembleia. Participam junto com a Loma, Cassio Ricardo, DaCostta, Mário Tressoldi, Nilton Júnior, Paulo
de Campos e Rodrigo Reis, os convidados Paulinho DiCasa
no Tambor de Maçambique; Juliano Gonçalves no acordeão
e voz; e o cantor Renato Júnior, além de quatro casais sob o
comando do coreografo Robson Cavalheiro. A entrada é
livre, mas sugerem-se alimentos para doação.

Maria Clara

Hasteamento das bandeiras feito por autoridades e tradicionalistas

Enquanto ensaiávamos no dia 14, recebemos uma mensagem de Renato Júnior dando conta de que nascera Maria
Clara, primeira filha dele e de Juliana. Felizes, comemoramos a boa nova e parabenizamos o casal amigo.

