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Uma carreira coberta de êxitos
O cantor Victor Hugo será o apresentador oficial da 26ª Moenda da Canção e 2ª Moenda Instrumental que se realiza nos dias 17, 18 e 19
de agosto em Santo Antônio da Patrulha. Ele participará também, como convidado, do show O Canto Açoriano na Moenda com os Grupos Chão
de Areia, Sperandires e Cantadores do Litoral, cantando a música Minha Tirana Açoriana de Ivo Ladislau e Pedro Guiso que ele próprio
interpretou e gravou originalmente na 7ª Moenda. Começamos nossa carreira juntos, e juntos muitas vezes atuamos cultural e politicamente em
Porto Alegre. Lembro, por exemplo, de um momento marcante pra nós, quando o acompanhei ao violão na noite de Vigília por Tancredo Neves, no
Auditório Araujo Viana, cantando Coração de Estudante junto com o Coral da UFRGS. Victor Hugo é também um grande amigo de sempre que
guardo comigo.
Victor Hugo Alves da Silva é
um intérprete da música popular
gaúcha, jornalista e ativista polític o cultural g a ú c h o . A s s u a s
interpretações mais famosas são
das músicas Pra onde ir de Celso
Bastos e Dilan Camargo, Desgarrados de Mário Barbará e Sérgio
Napp e Vento Negro, composição de José Fogaça.
Victor Hugo é radialista profissional, formado em jornalismo
pela PUCRS. Trabalhou na TV Assembléia, onde foi apresentador do
programa Mateadas e foi coordenador de programação da Rádio
Rural, do grupo RBS.
Iniciou sua carreira como músico em festivais estudantis junto
com seu irmão Paulo Silva formando o Grupo Folk e gravou o LP
coletivo - produzido por Ayrton
(Patineti) dos Anjos - Som Grande do Sul, junto com o Grupo
Cordas & Rimas, de Paulo de Cam-

Com Fernando do Ó e Geraldo Flach
pos e Zé Caradípia, grupo
Rebenque de Jair Kobe e Carlos
Henrique Ludwic, Grupo Tempero
de Fátima Gimenez, Chicão
Dornelles e Heleno Gimenez.
Por diversas vezes recebeu a
premiação de melhor intérprete em
festivais nativistas e de MPB. Em
1977, venceu o Festival Estadual
Estudantil da Canção (FEEC), na cidade de Três de Maio. Em três
ocasiões, representou o Brasil no
Festival Mundial da Juventude
e d o s E s t u d a n t e s em Moscou
(1985), Coreia do Norte (1989) e
Cuba (1997). Em 1988, recebeu o
Prêmio Sharp de Música como
revelação na categoria Música Popular Brasileira. Um ano depois, a
convite da Unesco, cantou em Paris nas comemorações dos 40 anos
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Presidiu entidades de classe tais
como a Cooperativa dos Músicos de
Porto Alegre (Coompor) e a Associação de Compositores, Intérpretes

e Músicos Nativistas (Acimn). Foi
diretor do Instituto Estadual de Música (IEM). V i c t o r H u g o f o i
nomeado para o cargo de Subsecre-

Com Mercedes Sosa

tário da Cultura e depois Secretário
da Cultura de Estado do Rio Grande
do Sul. Atualmente é Analista Técnico do SESI/RS. (fonte: Wikipédia)

