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FERNANDA CUNHA,O TALENTO BRASILEIRO QUE VEM
CONQUISTANDO O MUNDO
Por Bruno Negromonte

Oriunda  de  uma  família  pra  lá  de  musical,  Fernanda
Cunha  já  nasceu  envolta  com  a  boa  música  popular
brasileira.  Sua árvore  genealógica  inclui  desde a  sua avó
materna,  Maria  Aparecida  Correa  Costa,  pianista  e
professora de piano e canto coral do Conservatório de Juiz
de Fora; suas tias e compositoras Sueli Costa e Lisieux
Costa  até  chegar  a  sua herança genética  mais  arraigada
que era a sua mãe, a cantora Telma Costa. Telma aos 15
anos  já  fazia  duetos  com  Chico  Buarque  em  canções
como "Sem fantasia" e em 1980, gravou em dueto com o
mesmo a canção "Eu te amo", parceria do compositor com
Tom Jobim e que sem dúvida alguma é a lembrança mais
constante daqueles que conhecem as escassas gravações da
artista, apesar do belo álbum lançado por ela em 1983. Lastimavelmente, Telma faleceu de maneira prematura mas
deixou como legado a sua pequena obra e a sua sucessora que vem cumprindo a risca essa difícil missão de fazer parte
de uma família tão seleta.

Mesmo graduada em Psicologia Fernanda Cunha não resistiu aquilo que literalmente está em seu sangue e resolveu
estudar canto no Cleveland Institute of Music, em Ohio nos EUA. Voltou de lá e depois de algum tempo enveredou em
definitivo para a música depois de sua primeira apresentação no Rio ao final de 1997. Suas apresentações tornaram-se
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cada vez mais constantes e ela começou a se apresentar em diversos espaços do Rio como o extinto Mistura Fina e o Vinícius Piano Bar, por exemplo. Tudo isso
sempre  acompanhada  por  excelentes  instrumentistas  como  o  violonista  Bilinho  Teixeira,  o  pianista
Helvius  Vilella,  a  pianista  Camilla  Dias,  o  também  pianista  João  Carlos  Coutinho,  o  baixista  Lúcio
Nascimento  e  o  baterista  Adriano  de  Oliveira  até  o  momento  em  que  ela  partiu  para  uma  longa
temporada no exterior, mais precisamente nos EUA.
Lá nos Estados Unidos Fernanda  atuou como vocalista do grupo Brasil  e  com o violonista Michael
Manderen, participou de alguns festivais de jazz (como o Blossom Summer Festival, Rock and Roll Hall of
Fame e Shaker Square) acabou gravando o seu primeiro álbum intitulado "O tempo e o lugar" e que foi
lançado  em  2002  e  contou  com  a  participação  de  nomes  como  Márcio  Hallack  e  Kip  Reed  como
arranjadores, ip Reed (baixo), Matt Perko (bateria) e Gary Aprile (violão). Neste álbum gravado ao vivo
no  Clockwerke  Studios,  em  Cleveland,  ela  procura  dar  vazão  a  interpretação  de  artistas  que  a
influenciaram como Ivan Lins, Djavan, Toninho Horta entre outros.

Menos de dois anos depois, em janeiro de 2004, Fernanda grava seu segundo disco que procurou abordar
a obra específica de dois grandes nomes da MPB: o grande instrumentista, cantor e compositor Johnny Alf e a fenomenal tia Sueli Costa. O disco foi intitulado
"Dois corações" e vem com as luxuosas participações de Johnny cantando "Luz eterna", e Sueli Costa canta "Bóias de luz". Além de contar com os arranjos de
Cristóvão Bastos,  João Carlos Coutinho, Jorjão Carvalho e Camilla Dias. Mesmo sendo uma produção independente, "Dois corações" abriu as portas de
importantes palcos no Brasil e a sua primeira turnê no Canadá, em 2005.

2007 seria o ano em que Tom Jobim faria 80 anos, e em homenagem ao maestro soberano Fernanda juntou sua belíssima voz a técnica do violão de Zé
Carlos e prepararam o álbum denominado "Zíngaro"(O título do disco remete ao nome original de “Retrato em branco e preto”, nome original da primeira
composição da dupla); um álbum de voz e violão com as 10 canções compostas por Chico Buarque e Tom ao longo de suas veredas musicais. Diferentemente
do álbum anterior, o disco foi distribuído em todo território nacional pela gravadora CID e isso expôs ainda mais o talento incontestável de Fernanda Cunha a
partir de diversos shows em diversas regiões do país e a sua participação em programas de televisão. Ainda no ano de 2007 retorna ao Canadá para se apresentar
em diversos festivais de jazz de Vancouver, Edmonton, Calgary, Edmonton, Toronto e fez também todo o circuito das cidades de British Columbia. De 2007 em
diante sua relação com o Canadá se estreitou ao ponto de todos os anos Fernanda passar um período do ano em terras canadenses.

A Excelente receptividade do público canadense em suas apresentações desde 2005 e sua relação tão intensa e próxima do
Canadá acabou suscitando em Fernanda a ideia de gravar um álbum unindo canções dos dois países.
O disco Brasil-Canadá (que você pode adquirí-lo clicando na imagem do álbum) foi gravado em Edmonton (Canadá) no
inicio de 2009 com os músicos canadenses Mike Lent (contrabaixo) e Sandro Dominelli (bateria), e o brasileiro Ricardo
Rito (piano) e traz compositores como Sueli Costa, Noel Rosa, Marcio Hallack, , Joni Mitchel, Bruce Cockburn, Shelton
Brooks, Alex Kramer, e Mike Lent. Mostrando seu lado autoral, A cantora assina duas faixas: “Quanto tempo faz” (c/ Mike
Lent) e “Amanheceu” (c/ Ricardo Ritto e Luiz Sérgio Henriques). A produção do álbum ficou a cargo da Fernanda e do
baixista Mike Lent.

Além  do  Brasil,  Estados  Unidos  e  do  Canadá,  Fernanda  tem  conquistado  espaços  fora  das  américas,  pois  tem
intensificado suas apresentações em países como Portugal (Lisboa, Cascais, Porto), Espanha (festival Jazz Iberia,Badajoz),
Austria (Ig jazz festival em Viena) , Malásia (Borneo Jazz festival) . E assim Fernanda vem conquistado o mundo; com
talento, simplicidade e uma árvore genealógica que faz jus a essa conquista.
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Marcadores: Fernanda Cunha

Discografia Fernanda Cunha:
- O tempo e o lugar (2002)
- Dois corações- Fernanda Cunha interpreta Johnny Alf e Sueli Costa (2004)
- Zíngaro- Fernanda Cunha e Zé Carlos interpretam as parcerias de Tom Jobim e Chico Buarque(2007)
- Brasil Canadá (2009)

Conheça também:
www.fernandacunha.com
www.myspace.com/fernandacunha

Contato para Shows:
(11) 3083-4628 / 9813-8508

SYNVAL SILVA, 100 ANOS
Próxima segunda-feira o compositor de Juiz de fora (MG) Synval Machado da Silva, ou simplesmente Synval Silva estaria completando 100 anos.

por Bruno Negromonte*

Synval era filho de músico. Seu pai foi clarinetista da Banda Euterpe Mineira, de Juiz de Fora, e isso o ajudou a enveredar para
a música. Ainda pequeno, Synval Silva aprendeu a tocar viola ouvindo as aulas dadas por um professor ao seu irmão. Ainda
criança Synval começou a tocar em festas na cidade natal. Embora tenha aprendido muito pequeno a tocar violão, instrumento
no qual se desenvolveu num bom nível, despontou inicialmente aos olhos do público como clarinetista (instrumento o qual seu
pai  também tocava),  tocando o instrumento na banda sinfônica  da cidade.  Além disso,  para garantir  o  sustento,  Synval
tornou-se mecânico de automóveis e também motorista particular. Compôs sua primeira música em 1927, a valsa "Lua de
Prata".

Apesar de mineiro de Juiz de fora, Synval aos 19 anos muda-se para a então capital do Brasil Rio de Janeiro e lá criou uma
identidade tão arraigada com o estado que chegou até a figurar entre um dos fundadores da Escola de Samba Império da
Tijuca, além de receber o título de Bacharel da Música Popular Brasileira pelo Conselho da MPB do Museu da Imagem e do
Som do Rio de Janeiro (recebeu um anel de sambista), o de patriarca do Morro da Formiga, e o título de Cidadão Carioca em
1967.

Compositor de méritos inquestionáveis e um dos expoentes máximos de nossa música popular, Synval começou sua carreira
no Rio de Janeiro tocando violão no Regional de Jorge Nóbrega que era contratado da Rádio Mayrink Veiga e fez parte
também do Regional Good-Bye, na mesma emissora. Nesse período, conheceu Assis Valente que, em 1934, o apresentou
àquela que iria mudar para sempre a sua vida: Carmen Miranda.

Synval tornou-se o compositor favorito de Carmen - a primeira canção gravada por ela foi "Ao Voltar do Samba", ainda em 34, fazendo um grande sucesso. Carmen
então prometeu-lhe dois contos de réis (um dinheirão para a época) se Synval lhe fizesse um samba que alcançasse metade do prestígio conseguido por "Ao Voltar... o
resultado foi "Coração", sucesso em 1935:

Coração, Governador
Da embarcação do amor,
Coração, meu companheiro
Na alegria e na dor,
A felicidade procurada corre,
E a esperança
é sempre a última que morre.
(bis)

Coração que não descansa noite e dia,
Sempre aguardando uma alegria,
Esperando no mar desta vida,
Embarcação à procura,
De um porto feliz de salvação....

Carmen  então  ofereceu  três  contos  de  réis  por  nova  composição,  resultando  dessa  vez  em  "Adeus
Batucada".

Adeus adeus meu pandeiro de samba
Tamborim de bamba
Já é de madrugada
Vou-me embora cantando
Com meu coração chorando
E vou deixar todo mundo
Valorizando a batucada
Adeus, adeus
Meu pandeiro de samba,
Tamborim de bamba
Já é de madrugada
Vou-me embora cantando
Com meu coração chorando
E vou deixar todo mundo
Valorizando a batucada
Em criança com samba
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eu vivia sonhando
Acordava estava tristonha chorando
Jóia que se perde no mar
só se encontra no fundo
Samba e Mocidade sambando
sibosa neste mundo
E do meu grande amor
sempre me despedi cantando
Mas da batucada
agora despeço chorando
E guardo no lenço
uma lágrima sentida
Adeus batucada,
adeus batucada querida

A Pequena Notável gravou ainda "Saudade de Você" e "Gente Bamba".

Outros cantores também começaram a gravar suas músicas: Aurora Miranda cantou a marcha "Amor!Amor!", Orlando Silva interpretou o samba "Agora é Tarde",
Ataulfo Alves gravou o samba "Geme Negro" que fez em parceria com Synval, Odete Amaral gravou "Alma de um Povo" e o Trio de Ouro registrou o samba "Madalena
se Zangou", feito em parceria com Ubenor Santos.

No início dos anos 50, o compositor esteve durante seis meses nos Estados Unidos e participou de um show, juntamente com Carmen Miranda,que percorreu todo o
país, do Atlântico ao Pacífico, divertindo os soldados hospitalizados e aqueles que iriam embarcar para a Guerra da Coréia.

Voltando ao Brasil, sem conseguir viver apenas de direitos autorais, Synval voltou a trabalhar como mecânico. Com o samba "Marina", defendido por Noite Ilustrada, o
compositor participou da I Bienal do Samba, da TV Record, em 1968.

"Taí o samba que você pediu, Marina
taí, eu fiz tudo e você desistiu, Marina
taí, meu amor, toda a minha afeição
e você vai me matando pouco a pouco de paixão..."

Era 1968, ano da I Bienal do Samba, na TV Record, e, com essa outra "Marina", bem mais espevitada no ritmo e no proceder que a de Caymmi, Synval Silva, com a
interpretação de Noite Ilustrada, brilhava numa das eliminatórias da contenda musical, ganha por Elis Regina com "Lapinha", de Baden Powell e Paulo César Pinheiro.

"Marina" é um samba que o próprio Synval regravou, aos 61 anos, na faixa de abertura do único elepê que lançou, em 1973, no qual interpretava sete músicas antigas e
mais "Amor e Desencontro", composto com Marilene Amaral com arranjos de Nelsinho e Peruzzi, pela série Documento da RCA. Nessa mesma época se afastou da
vida artística, vindo a falecer em 14 de abril de 1994.

E pela passagem do centenário do Synval, a cantora Fernanda Cunha estará nos dias 18,19 e 20 de março de 2011 no Teatro Café Pequeno, no Rio de Janeiro, com um
show em homenagem ao mesmo acompanhada pelos músicos Zé Carlos (violão), Jorjão Carvalho (baixo) e participação especialíssma do percussionista Robertinho
Silva. Vale a pena conferir!

Serviço
Fernanda Cunha homenageia os 100 anos do compositor Synval Silva
Teatro Café pequeno
Av. Ataulfo de Paiva 269, Leblon
Fone: (21) 2294 4480
18 e 19 de março (sexta e sábado) às 19 hs
20 de março (domingo) às 18hs
Ingressos: R$20,00
Vendas no local ou pelo site:
http://www.ticketronic.com.br/

* Sob cunsulta ao site http://www.samba-choro.com.br/
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Por Bruno Negromonte*

Esse mês iremos abordar os 35 anos do álbum Soy Latino Americano, do cantor e compositor mineiro Zé Rodrix Esse álbum é para muitos o melhor álbum do
José Rodrigues Trindade, que apesar de muitos acharem que ele era mineiro nasceu no Rio de Janeiro, em 25 de novembro de 1947. Estudou no Conservatório
Brasileiro de Música e desenvolveu talento como multi-instrumentista. Em 1966, junto com Ricardo Sá (hoje Ricardo Villas), Mauricio Mendonça (hoje Mauricio
Maestro) e David Tygel – anos mais tarde Maestro e Tygel formariam com Claudio Nucci e Zé Renato o grupo Boca Livre – formou o quarteto vocal Momento Quartro,
lançando em 1967 o compacto com a música “Glória” (primeira composição do jovem José Rodrigues). O quarteto ficou célebre ao se apresentar acompanhando Edu
Lobo e Marilia Medalha na música Ponteio no III Festival da MPB (TV Record – 1967), que se tornou a vencedora do festival. O Momento Quatro lançou no ano
seguinte um LP pela Phillips, onde José Rodrigues já mostrava suas primeiras composições em parceria com os outros componentes do grupo. Deixando o quarteto,
viajou para Porto Alegre no ano seguinte, onde trabalhou como professor de música e executou seus primeiros trabalhos como publicitário e jornalista para a Zero Hora.
De volta ao RJ, no início de 1970, já com o nome artístico Zé Rodrix, formou juntamente com Wagner Tiso, Robertinho Silva, Tavito, Luís Alves e Laudir de Oliveira o
grupo Som Imaginário, inicialmente acompanhando Milton Nascimento em shows.
Soy Latino Americano foi o terceiro LP da carreira solo de Zé Rodrix, é uma bela amostra do músico e compositor inventivo que era. Um punhado de letras
maravilhosas e melodias ídem, que tornaram o LP um dos grandes sucessos de 1976. Além do sucesso radiofônico da faixa-título, que tornou Zé Rodrix uma das
presenças cativas no programa Globo de Ouro a partir de então, o LP trouxe outro sucesso: a contagiante “É impossível parar de dançar”. “Chamada geral” (espécie de
nova versão para a “Festa de Arromba”, citando vários nomes ligados ao rock dos anos 70 no Brasil, incluindo Rita Lee, Erasmo Carlos, Mutantes, Raul Seixas, O Terço,
entre outros) foi outro destaque do LP, além de “HMMM! (Mas que noite)” que foi uma especie de precursora do movimento Disco Music no país. Ficou registrada
também neste LP a versão do autor para “Casa no campo”, um dos maiores clássicos da MPB.

Dados do disco:
Orquestrações e regência: Hugo Belardi
Produção artística: Roberto Livi
Capa: Criação “Studio A”
Designer: Ronaldo Mello
Direção de criação: Joel Cocenza

Lado 1:
01 - Soy Latino Americano (Zé Rodrix – Livi)
02 - Boa viagem (Zé Rodrix)
03 - É impossível parar de dançar (Zé Rodrix)
04 - Donde estará mi vida (Segovia – F. Naranjo – I. Roman)
05 - Chamada geral (Zé Rodrix – Livi)
06 - Exército da salvação (Zé Rodrix)

Lado 2:
01 - Eu vou comprar esse disco (Zé Rodrix – Lamis)
02 - Ilha deserta (Zé Rodrix)
03 - HMMM! (Mas que noite) (Zé Rodrix)
04 - Eu não sei falar de amor (Zé Rodrix – Felipe)
05 - Todo dia eu tenho que chorar um pouco (Zé Rodrix – Ramos)
06 - Casa no campo (Zé Rodrix – Tavito)

*Fonte: http://cabesound2008.blogspot.com

SEXTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2011
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ROBERTO PAIVA, 90 ANOS
A cerca de um mês atrás foi aniversário do grande Roberto Paiva, que na oportunidade está completando 90 anos de vida
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e a maioria desses anos dedicado a boa música.

Por Bruno Negromonte*

O registro em sua carteira de identidade passa longe de seu nome artístico, se alguém por aí perguntar por Helim Silveira
Neves poucas pessoas irão responder, mas caso falem o nome do cantor Roberto Paiva muitos irão lembrar desse carioca
nascido em Vila Isabel em 1921.
Roberto deu início a sua carreira quando ainda era estudante do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro fazendo carreira a
princípio como cantor romântico e posteriormente como cantor de marchinhas e carnaval. Depois de conseguir vencer um
programa de calouros da Rádio Clube Fluminense, de Niterói, onde cantou a canção "A você", canção esta composta por
Francisco Alves.
Na medida que o seu trabalho foi lhe abrindo as portas, Roberto por intermédio de Cyro Monteiro, passou a se apresentar no
programa "Picolino", do radialista Barbosa Júnior, na rádio Mayrink Veiga, onde conheceu o pianista Nonô e o violonista
Laurindo de Almeida, que acabou levando-o para a gravadora Odeon.
Em 1938, Roberto então com 17 anos tem o seu primeiro registro fonográfico com composições de seus padrinhos artísticos.
Um samba de autoria de Laurindo de Almeida intitulado "Último samba" e uma valsa composta por Nonô e Fransisco
Matoso intitulada de "Jardim das flores". Ainda em dezembro gravou antecipadamente para o carnaval do ano seguinte o

samba "Foi um valso amor" de Valdemar de Abreu (Dunga) e a marcha "Palhaços azuis" de Vicente Paiva.
O início da carreira tinha tudo pra deslanchar, mas a família de Roberto não aprovava a ideia de ter um artista na família (o pai queria que ele terminasse os estudos) e
viesse a prestar o serviço militar. O que acabou acontecendo foi que Roberto começou a usar um pseudônimo para poder dar conta das 05 gravações que o contrato
impunha.

Foi ainda na década de 30 que ele gravou "Se você sair chorando", um samba de um até então desconhecido compositor chamado Geraldo Pereira em parceria com
Nelson Teixeira. Geraldo se tornaria um dos grandes nomes da MPB e referência em se tratando de samba sincopado.
Na década de 40 recebeu francos elogios do rei da voz Francisco Alves (o rei da voz) e gravou diversos ritmos e compositores como por exemplo a marcha-rancho "Céu
do Brasil" (Pixinguinha e Gomes Filho), o fox-canção "Minha vida triste", de autoria de Valemar de Abreu e Dias da Cruz, o samba "Amor de falsidade", de Nelson
Teixeira, a valsa "Se recordar é viver", de Gastão Bueno Lobo e Laurindo de Almeida e tantas outras.

Fatos interessantes acerca da carreira de Roberto é que vale ressaltar que foi através das gravações do Roberto Paiva que sambistas do quilate de Geraldo Pereira (como
já foi mostrado) Luís Vieira (Alguém que Não Vem, um samba-canção, e depois o estouro, O menino de Braçanã). e Nelson Cavaquinho tiveram a oportunidade de ter
suas composições eternizadas em discos. Ele também foi o primeiro a gravar a trilha da peça de Tom e Vinícius intitulada Orfeu do Carnaval, além de interpretar em
1941 um dos grandes sucessos do carnaval de todos os tempos, o samba de protesto O trem atrasou (Paquito/Estanislau Silva/Villarinho), depois regravado por Nara
Leão.

Patrão, o trem atrasou
Por isso estou chegando agora
Trago aqui um memorando da Central
O trem atrasou, meia hora
O senhor não tem razão
Pra me mandar embora !
O senhor tem paciência
É preciso compreender
Sempre fui obediente
Reconheço o meu dever
Um atraso é muito justo
Quando há explicação
Sou um chefe de família
Preciso ganhar meu pão
E eu tenho razão.

Também emplacou uma versão (de Paulo Roberto) que virou hino estadual, Vienne sul mare ("Ó Minas Gerais"). "Foi a maior praga da minha vida. Nunca fui a uma
cidade, por menor que fosse, que não me pedissem para cantá-la", confessou numa entrevista em 1979, ao Jornal do Brasil.
Emplacou ainda sucessos como Tagarela (1946), do xará Roberto Martins, o compositor que mais gravou (16 músicas), ao lado de Paquito (o do Trem e de outro
sucesso, A Marcha do Conselho, de 1957), com 10, e Geraldo Pereira (8).

Em mais um lance de pioneirismo, participou (com Francisco Egídio), em 1953, da primeira gravação em disco
da polêmica entre Noel Rosa e Wilson Batista, refeita 11 anos depois em outra gravadora, com o caricaturista do
samba, Jorge Veiga.

Em 1962, gravou um único disco para a Mocambo com os sambas "Deixa de sofrer", Nelson Cavaquinho, Pedro
Martins e Renato Araújo e "Deixa ela rolar", de Nelson Cavaquinho, Pedro Martins e Valter Silva.

JAZZ E BLU
PERNAM

PROGRAMA
DO CARN
OLINDA

CALENDÁR
MARÇO

►  ►  Fevereiro 

►  ►  Janeiro (20

►  ►  2010 (240)

►  ►  2009 (240)

►  ►  2008 (200)

A Tribo (1)

Aciolly Neto (1

Adelino Moreir

Adoniran Barb

Adão Daxãleba

Agostinho dos 

Alcides Gerard

Alessandra Leã

Alice Caymmi

Ana Carolina 

André Mehmar

Angêla Maria

Anquito (1)

Anselmo Alves

Arnaldo Antun

Aroldo Melodia

Arquivo Nirez

Arthur Moreira

Asas da améric

Astrud Gilberto

Azulão (1)

Banda Mantiqu

Banda Pequi (2

Beco das garra

Beto Guedes (1

Bezerra da Silv

Biliu de campin

Blues (1)

Bob Nelson (1)

Bossa nova (14

Bossa Três (1)

Bossacucanova

Bruna Caram

Bruno Negrom

Bárbara Mende

Caetano Veloso

Calendário mu

Camafeu de Ox

Canhoto da Par

Carlos Cachaça

Carlos Fernand

Carlos Fernand

Carlos Lyra (1)

Carmen Miran

Carnaval (14)

Cartola (1)

Cassiano (1)

Cauby Peixoto

Cazuza (3)

Celly Campello

Celso Fonseca

Charles Gavin

Chico Buarque

Chico Science

Clara Morena

Clara Nunes (4

Classificados C
(2)

Clemilda (1)

Clube da esqui
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Marcadores: Roberto Paiva

Segundo a crítica, seu grande equívoco foi o de recusar-se a gravar o samba "Falsa baiana", maior sucesso da
carreira de Geraldo Pereira, gravado em 1944, por Cyro Monteiro. Em "A canção no tempo", de Jairo Severiano e
Zuza Homem de Mello,  há uma declaração do próprio cantor: "Era de madrugada e o Geraldo, 'meio alto',
cantou enrolando as palavras, dando a impressão de que o samba estava 'quebrado'. Um mês depois, ao ouvi-lo
na voz de Cyro, descobri que aquela beleza toda era o samba que o Geraldo me oferecera".

Em 1974, voltou a gravar sambas da polêmica Wilson Batista x Noel Rosa, dentro da série "Temas e figuras da
Música Popular Brasileira", desta vez cantando com Jorge Veiga. Nesta nova versão da polêmica interpretou os
sambas "Rapaz folgado", "Palpite infeliz", "Feitiço da Vila", "João Ninguém" e "Eu vou pra Vila", todos de Noel
Rosa. Em 2000, foi lançado o CD "A Música Brasileira deste século por seus autores e intérpretes" com um
resumo de sua obra.

Para quem começou a carreira artística como calouro do Club Fluminense o então garoto Roberto teve obstinação e chegou lá com sua onipresença de sensibilidade
interpretativa e bom gosto na escolha do repertório, Roberto Paiva sem dúvida marcou a história da MPB.

* Sob consulta ao site Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira

QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2011
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Marcadores: Curiosidades

CURIOSIDADES DA MPB
Certa vez, o então jovem ator Miguel Falabella dirigiu com alunos do Andrews um animado curso de teatro de três meses. A montagem em questão aconteceu na
primeira metade da década de 80 e foi intitulada de Rock horror show. Com 15 anos, Marisa Monte subiu pela primeira vez num palco e, mesmo com um papel
pequeno, foi a grande estrela dos espetáculos apresentados naquela ocasião.
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Marcadores: Bruno Negromonte

OH! QUARTA-FEIRA INGRATA...
Por Bruno Negromonte

Chegando a quarta-feira muitos não se dão conta que o carnaval acabou e outros já começam a contagem regressiva na espera de mais um (que por sinal faltam um
pouco mais de 330 dias para isso). E assim, tudo isso acontece anos após anos.

A vantagem de quem mora em Olinda (PE), é que o carnaval emana de maneira constante e renovada em todo o seu sítio histórico todos os anos. Cada pedra, cada rua
(por mais pacada que possa aparentar), cada paisagem, cada detalhe remete ao carnaval mais democrático do mundo.
Olinda se dá por satisfeita quando recebe mais um folião que antes não conhecia a cidade e sai do município com um gosto de quero mais e a ideia de que mais cedo ou
mais tarde tem por pretensão voltar com alguém para poder mostrar a festa que a tradição é capaz de propiciar. Fazendo da alegria, da magia e da irreverência as
principais características dessa confraternização pra lá de democrática.
De fato, é preciso vistoriar as formas e as cores que a cidade chega a ter nesse período, até porque há a necessidade de se atestar que aquele que sai de Olinda fazendo
um milhão de elogios de seu carnaval não foi vítima de uma febre pra lá de terçã ou esteve sonhando durante o período de momo. Olinda é a terra do mais autêntico
carnaval, do genuíno frevo de rua; seja ele rasgado, seja ele de bloco e/ou qualquer diversificação que o mesmo tenha, pois o comprometimento com a verdadeira
proposta do carnaval em Olinda sempre foi mantida: ser uma festa popular.
É por isso que muita gente nos primeiros acordes de clarim já dominados pela magia do carnaval pedem licença a Momo e dizem: "Eu acho é pouco, é bom demais!!" e
no final, na quarta de cinzas, lamentam o fim da folia cantando o frevo composto por Luis Bandeira:

"É de fazer chorar
Quando o dia amanhece
E obriga o frevo acabar,
Oh! quarta-feira ingrata,
Chega tão depressa
Só pra contrariar...
Quem é de fato um
Bom pernambucano,
Espera um ano
E se mete na brincadeira,
Esquece tudo
Quando cai no frevo,
E no melhor da festa,
Chega a quarta-feira..."

Para que essa abstinência tenha fim é preciso que chegue novamente o período de momo e que Olinda se renove de cores, magia e fantasia mais uma vez. Para isso não é
preciso esperar muito não... em dezembro já começa as primeiras manifestações do carnaval, porém a partir de janeiro, invariavelmente, o frevo toma conta das ladeiras
e ruas da 1ª capital brasileira da cultura.

MÚSICA EM PRETO E BRANCO

Cláudia Cunha

Coco Raízes de

Cordel Do Fogo

Cristina Amara

Cristina Braga

Curiosidades 

Céu (1)

Dalva De Olive

Daniella Alcarp

Danilo Caymm

Dicas de CD (5

Dick Farney (1)

Djavan (10)

doces cariocas

Dolores Duran

Dom Salvador

Dominguinhos

Dona Canô (1)

Dona Selma do

Donativos (1)

Donga (1)

Dora Vergueiro

Dori Caymmi

Dorival Caymm

Drummond (1)

Dudu Falcão (2

Duduka da Fon

Ed Wilson (1)

Edith do prato

Edu Lobo (1)

Elba Ramalho

Elis Regina (2)

Elizah (1)

Elizeth Cardoso

Elizângela (1)

Emilinha Borb

Emílio Santiag

Erasmo Carlos

Exclusividade d

Ezequiel Neves

Fagner (6)

Fernanda Cunh

Flávio Venturin

forró pé de serr

Francisco Petrô

Frevo (6)

Fábio Bass (1)

Gal Costa (1)

Geraldinho Lin

Geraldo Azeved

Geraldo Vandr

Getúlio Côrtes

Gilberto Gil (6)

Glauton Campe

Granell (1)

Guilherme Ara

Harmony Cats

Haroldo Lobo

Herivelto Mart

Hermínio Bello

Hyldon (1)

Imaginário (1)

Indústria Fono

Irah caldeira 

Isaar (1)

Ivan Lins (1)

Izabela Padova

Jacinto Silva 

Jair Rodrigues

Jakson do Pand

Jamelão (1)

Jane Duboc (1)

Jarbas Cavend

Jazz (1)
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Marcadores: MPB - Música em Preto e Branco

Vanessa Bumagny

SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2011

DUDUKA DA FONSECA, 60 ANOS
Duduka da Fonseca nasceu no Rio de Janeiro, Brasil em 31 de março de 1951. E foi nessa atmosfera carioca que teve a
oportunidade de apreciar os estágios embrionários da Bossa Nova, que acabaria por se tornar um fenômeno global.

"Crescer em Ipanema na década de 50 foi fantástico", Duduka lembra. "Suas praias são belas e puras. Ipanema é um
bairro de casas na maior parte da família com muito poucos edifícios e automóveis. Jogávamos futebol na rua e subiam
em árvores. Foi pacíficos".

"Fiquei muito feliz que meus pais adoravam música boa. Fui criado ouvindo Antonio Carlos Jobim, João Gilberto, Dorival
Caymmi, Luis Bonfá, Louis Armstrong, Nat King Cole, Frank Sinatra, Ray Charles e muitos outros."

Duduka começou a tocar bateria aos treze anos: "...Eu sou autodidata Minha maneira de aprender era tocar junto com os
discos de vinil dos músicos brasileiros e mestres do jazz americano sempre fui uma pessoa curiosa e vida tem sido meu
professor."

Aos quatorze anos formou sua primeira Duduka Samba Jazz Trio, chamado Bossa Trio, com o seu irmão Miguel toca o
contrabaixo. Por muitos anos, eles tocaram várias Bossa Nova / Samba Jazz shows e também em vários programas de
televisão.

"Bossa Nova e Samba Jazz tinha acabado de ser criado há alguns anos e muitas músicas incríveis estava saindo como
resultado. Foi um momento extremamente rico musical no Brasil."

No início dos anos 70 Duduka funda O Samba Jazz Sextet, Mandengo com Raul Mascarenhas (sax tenor), Mauro Senise (sax alto), Barrozinho (trompete), Tony Botelho
(contrabaixo acústico) e Tomás Improta (piano). Tocaram juntos por muitos anos até Duduka se mudou para New York em 1975.

Desde então, Duduka também tem tocado e gravado no Brasil com Haroldo Mauro Jr., Sergio Barrozo, Alfredo Cardim, Ion Muniz, Toninho Horta, Victor Assis Brasil,
Claudio Roditi, Tenório Jr, Dom Salvador, Cesário Alvim, Edison Maciel Ricardo Santos, Edson Lobo, João Donato, Nana Vasconcelos, Mario Adnet, Nivaldo Ornelas,
Paulo Jobim, Jaques Morelenbaum, OSESP (Orquestra Sinfônica de São Paulo), Milton Nascimento, Dori Caymmi e Raul de Souza, entre muitos outros.

Em Nova York, Duduka seguiu o seu sonho de tocar com músicos de jazz norte-americano, onde ele poderia misturar as culturas musicais do Brasil e os EUA.

"Quando cheguei em Nova York era uma cena diferente, muito musical, então hoje. Jazz Samba não estava no mapa da época.
Estou muito orgulhoso de ser um dos poucos músicos que, no final dos anos 70 ajudou a reviver a cena do jazz brasileiro em New
York City. "

Após se mudar para New York, Duduka estabeleceu numerosos grupos de jazz brasileiro. Um desses grupos, expresso brasileiro
apareceu na televisão PBS Nacional especiais em 1981.

Nova York Duduka da Banda Samba realizado no Blue Note, terça-feira gorda, The Village Gate, One Step Down, e muitos outros
locais. Em 1986 Duduka formou o Brazilian Jazz All Stars, que contou com artistas Bob Mintzer, Randy Brecker, Eliane Elias,
Romero Lubambo, Nilson Matta, Café e Gilherme Franco.

Mais recentemente, Duduka foi membro fundador e co-líder do Trio Da Paz, nomeada para os Prémios Indie como o melhor
Grupo de Jazz Latino em 1993 e vencedor da Jazz Journalists Association Awards para melhor álbum de Jazz Brasileiro de 2002 (Partido Out).

Duduka já apareceu em mais de 200 álbuns e se apresentou com artistas como Antonio Carlos Jobim, Astrud Gilberto, Gerry Mulligan, John Scofield, Wayne Shorter,
Tom Harrell, Eddie Gomez, Rufus Reid, Lee Konitz, Herbie Mann, Jorge Dalto, Joe Henderson, Kenny Barron, Emily Remler, Nancy Wilson, Slide Hampton, Toshiko
Akiyoshi, Gil Goldstein, Joanne Brackeen, Marc Johnson, George Mraz, John Patitucci, Renee Rosnes, Bill Charlap, Maucha Adnet, Phil Woods e Steve Allee entre
muitos outros.

Jessier Quirino

Johnny Alf (3)

Jorge Aragão 

Jorge Benjor 

Jorge Mautner

Jorge Vercillo

Josildo Sá (1)

José Maurício 

José Teles (21)

Jota Maranhão

Joyce (4)

João Bosco (1)

João Carlos Ma

João Donato 

João Gilberto

João Nogueira

João Silva (1)

Juca Chaves (1

Juliana Caymm

Jussara Silveir

Kiko Zambianc

Klébi Nori (1)

Lailson (1)

Lamartine Bab

Legião Urbana

Leila Pinheiro

Lenine (2)

Lia de Itamara

Lobão (1)

luciana mello

Luciana Santos

Luis Bandeira

Luis Eça (1)

Luis Fernando

Luiz Gonzaga

Luiz Melodia 

Lula Cortês (2)

Lula Queiroga

Lupicínio Rodr

Lô Borges (2)

Machado de As

Maciel Melo (3

Manezinho Ara

Mangueira (1)

Marcelo (1)

Maria Bethânia

Maria Gadu (2)

Maria Rita (1)

Marina Macha

Marinalva (1)

Marinês (1)

Mart'nália (2)

Martinho da vi

Mauro Celso (1

Mauro Duarte

Max de Castro

Max Viana (1)

Maysa (1)

Memória Musi

Mercedes Sosa

Mestre Salustia

Micheline May

Milton Nascim

MIMO (7)

Moacir Santos

Modulo 1000

mombaça (2)

Moraes Moreir

Moreira da Silv

Moska (2)

MPB - Música 
(20)

MUSICA (10)

Márcio Borges
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Marcadores: Duduka da Fonseca

Entre 1984 e 1999, Duduka era um membro do corpo docente da Drummers Collective NYC, a realização de workshops e aulas particulares. Ele também tem realizado
workshops e master classes no Brasil, Europa e Ásia. Duduka é o autor do livro best-seller de instrução e CD, ritmos brasileiros para Drumset (Alfred Publishing Co.,
Inc).

Em 2002, álbum solo Duduka da primeira, Samba Jazz Fantasia (Anzic) foi nomeado para o Grammy. Em 2009 seu álbum Trio Brasileiro, Florestas (Zoho), foi
nomeado para o décimo Grammy Latino.

Duduka projetos atuais como líder e co-líder:

Como líder:

Duduka da Fonseca Quintet com Anat Cohen (sax e clarinete), Guilherme Monteiro (guitarra), Helio Alves (piano) e Leonardo Cioglia (baixo acústico)

Duduka da Fonseca Trio com David Feldman (piano) e Guto Wirtti (baixo acústico)

Como co-orientador:

Trio Da Paz, com Romero Lubambo (violão) e Nilson Matta (baixo acústico)

Trio brasileiro com Helio Alves (piano) e Nilson Matta (baixo acústico)

Duduka da Fonseca e Hélio Alves - "Samba Jazz ea música de Tom Jobim", com Maucha Adnet (vocal), Claudio Roditi (trompete e flugelhorn), Toninho Horta (guitarra
e voz), Helio Alves (piano), George Mraz (baixo acústico) .

HUGO MARTINS, A VOZ DO FREVO PERNAMBUCANO

A voz do radialista Hugo Martins é uma das poucas a promover o frevo nas rádios do Estado. Há mais de 40 anos, ele comanda o programa "O Tema é Frevo", da
Universitária FM, cujo diferencial é promover esse tipo de música o ano inteiro. Durante esse tempo, formou ouvintes fiéis, que compartilham o amor pela música
brasileira de Carnaval. "Eles nos propõem grandes desafios, pedindo marchinhas e músicas que não existem mais. Só conseguimos atender aos pedidos porque o acervo
de LPs da rádio está sendo passado para CD em vez de ser destruído, como fez a maioria das emissoras". Fora o conjunto de acervos das Rádios Universitárias AM e FM,
Martins guarda cerca de mil discos em sua coleção particular, divididos em frevos, bandas de música e trilhas sonoras de cinema, outras duas paixões.

O paraibano de Rio Tinto chegou a Pernambuco em 1948, aos 11 anos, e se impressionou com a música pernambucana tocada nas rádios da época. A carreira do
radialista começou em 1956,  na Rádio Clube,  como operador de som. De lá,  colecionou passagens pela TV Jornal,  Rede Globo e TV Universitária.  Embora seja
conhecido mais pela resistência em dedicar toda a sua carreira à valorização da música pernambucana, Hugo Martins também prestou grande contribuição à Paixão de
Cristo de Nova Jerusalém, onde faz a sonoplastia desde 1970.

O radialista também se revelou como compositor de frevo desde o início dos anos 80, tendo lançado um disco com o conjunto de sua obra. "Após a comemoração de
cem anos de frevo, talvez a mobilização acabe, mas vamos continuar nosso trabalho". Seu programa mais conhecido não se limita a executar as músicas, mas tambpem
abre espaço para entrevistas de talentos consagrados, além de revelar novos compositores. Além de"O Tema é Frevo", Martins também realiza os programas "Música de
Cinema", com trilhas sonoras da sétima arte, "Evocação e as Bandas de Música de Todo o Mundo".

“Em todas as épocas do ano se ouve música popular brasileira. E frevo é música popular brasileira!”. Com essa mensagem, e sob o comando de Hugo Martins, o
programa “O tema é frevo”, completa 40 anos de história na música pernambucana. No ar desde 10 de outubro de 1967, primeiramente pela Rádio Universitária AM, e
depois pela FM, Hugo Martins não imaginava que “O tema é frevo” pudesse ter uma vida tão longa. “O programa está durando todo esse tempo porque é em uma rádio
da Universidade, que tem compromisso com a cultura. Em outras emissoras, o programa já teria acabado”, diz.

Mônica Salmas

Música no Bras

Nana Caymmi

Naná Vasconce

Nara Leão (4)

Nação Zumbi

Nelson Cavaqu

Nelson Gonçal

Nelson Jacobin

Nelson Rufino

Nenem (1)

Ney Matogross

Nico Assumpçã

Nirez de Azeve

Noel Rosa (3)

Noite Ilustrada

Nonato Buzar

Nora Ney (1)

Nouvelle Cuisin

Novelli (1)

Nádia Maia (1)

Odair José (1)

Olinda (17)

Orlando Silva

Os Cariocas (1)

Os diagonais 

Os Mutantes 

Oswaldinho do

Paralamas do s

Passa Disco (3)

Paulinho da vio

Paulo César Pin

Paulo Diniz (1)

Paulo Massada

Paulo Moura 

Pedro Caetano

Pedro Mariano

Pena Branca (1

Petrucio Amor

Placa Luminos

Poesia (1)

Quinteto Viola

Raimundo Sod

Raul Seixas (1)

Recife (15)

Renato Braz (2

Renato Russo

Revista Rolling

Riachão (1)

Ricardo Anísio

Rita Lee (1)

Roberto Carlos

Roberto Menes

Roberto Menes
(2)

Roberto Paiva

Roberto Ribeir

Roberto Silva

Rodrigo Amara

Rodrigo Velloz

Rosa Passos (1)

Rosinha de val

Rubens de Falc

Sandro (1)

Serginho Trom

Sidney Magal

silvio caldas (1)

Silvio Mazzuca

Silvério Pessoa

simoninha (1)

Sinhô (1)

Sivuca (2)

Sylvinha Araúj

Synval Silva (2
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Marcadores: Frevo

Hugo comenta o fato de muitos não darem valor ao frevo. “É como se tivessem vergonha. Mas como os ouvintes podem conhecer mais as músicas se as rádios não
tocam?”, questiona o radialista, que lembra que passou a gostar de frevo porque ouvia nas rádios. Ele afirma que o frevo é a música que representa Pernambuco no
Brasil e no mundo. “É um ritmo fascinante e alegre, que não tem igual no mundo”, afirma. “Não gosto quando dizem que ele vai morrer, ou então, que nasceu na Bahia,
pois o frevo nasceu em Pernambuco e não está morrendo”, diz.

Aposentado, mas sem parar de trabalhar, Hugo Martins tem as gravações de todos os seus programas no acervo do Centro da Música Carnavalesca de Pernambuco,
fundado por ele em 1986. Ele também produziu, a partir de 1977, a série de discos “O tema é frevo”. Nessa época, Martins se tornou compositor, quando Correia de
Castro, o diretor musical dos discos, sugeriu que ele fizesse um frevo. Entre as criações, estão “A esperança se esvai” e “Saudade de Rio Tinto”.

Hugo Martins apresenta “O Tema é Frevo” aos sábados e domingos, em todas as épocas do ano, às 16h, pela Rádio Universitária FM 99,9.

QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2011

10 ANOS SEM JACINTO SILVA
Jacinto foi, sem dúvida, um dos principais representantes do coco-de-roda do Nordeste; ele deixou um
legado de cerca de 200 composições.

Parece que foi ontem, mas já hoje completa-se 10 anos desde a morte do incomparável Jacinto Silva, um dos
dos artistas mais representativos surgidos no nordeste na segunda metade do século passado. Sua marca
registrada foi o coco-de-roda do qual seu maior mestre foi Jackson do Pandeiro.
Jacinto nasceu no município de Palmeira dos Índios (AL) e aos 11 anos já enveredava para a música, porém só
veio gravar seu primeiro disco 20 anos depois, quando em 1962 na extinta gravadora Mocambo gravou o baião
intitulado "Justiça divina",  autoria de Onildo Almeida e a  moda de roda "Bambuê bambuá",  de Joaquim
Augusto e Luiz Plácido. Ainda em 62 Ari Lobo grava "Moça de hoje, parceria de Jacinto com Ari Lobo gravado
na RCA Victor
Em 1963, na mesma gravadora gravou de sua autoria o coco "Coco trocado" e de Onildo Almeida, a moda de
roda  "Chora  bananeira".  No  mesmo  período,  registrou  de  Genival  Lacerda  e  Antônio  Clemente,  o  rojão
"Carreiro novo".

Em 1964 gravou dois dos últimos 78 rotações da série 15.000 da Mocambo com a moda de roda "Aquela rosa", de sua autoria e o coco "Na base do tamanco", parceria
com José Maurício. Na ocasião, os discos foram divididos com Toinho da sanfona, que gravou no lado B. Em 1966 lançou o LP "Cantando", pela gravadora CBS.
Em 1973 participou do disco "Forró na palhoça" lançado pela CBS no qual interpretou "Tarrabufado", de sua autoria e Isabel Biluca e "Flor de croatá", de João Silva e
Raimundo Evangelista. Em 1974 lançou pelo selo Tropicana-Cantagalo o LP "Eu chego lá", que na época recebeu calorosa crítica do jornalista José Ramos Tinhorão, que
a respeito do disco afirmou: "...  desfilam toadas agalopadas como "Flor de Croatá", cocos como "Coco do pandeiro",
mazurcas nordestinas como "Eu chego já",  baiões de ritmo acelerado como "Tentar esquecer",  sambas-baiões como
"Concurso de voz", gêneros desconhecidos como mineiro-pau: uma estranha mistura que lembra ao mesmo tempo o
ritmo do calango e,  mais  longinquamente,  dos  sambas  de  partido alto  cariocas."  Em 1978,  teve  o  baião  "Abôio  de
vaqueiro", com Zé Cacau, gravado pelo trio de forró Os Três do Nordeste no LP "Forró do poeirão".
Em 2000 lançou pela Manguenitude o CD "Só não dança quem não quer", produzido por Zé da Flauta, com participações
especiais de Chico César, Vange Milliet, Mestre Ambrósio, Marcos Suzano, Toninho Ferraguti e Bocato. Destacaram-se
no disco, "Fumando mais Tonha", "Coco trocado", "Chora bananeira" e "Abaio de vaqueiro". Ao longo da carreira gravou
24 LPs e dois CDs.
Seu maior discípulo é o cantor e compositor carpinense Silvério Pessoa, que ainda no mesmo ano de 2001 fez um tributo
ao alagoano com o CD "Bate o mancá", com músicas de Jacinto Silva, que aparece em algumas vinhetas ao longo do disco.
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Jacinto disseminou a paixão pela música por onde passou. Vítima de cirrose hepática, ele deixou o legado de 200 composições. Deixou também a esposa Maria Lieta,
com quem foi casado há 40 anos. “Ele amava e deixava qualquer coisa pela música”, conta a viúva.

O alagoano veio para Caruaru no final da década de 50, para cantar nos programas de rádio. O chapéu era a sua marca registrada. Em 2000, ao lado do cantor Silvério
Pessoa, Jacinto gravou um clipe que foi exibido no Abril Pro Rock.

Um cômodo da casa onde a família mora em Caruaru abriga todas as lembranças da carreira do cantor e é uma espécie de memorial da vida e da obra dele. Reportagens,
discos e fotos de shows que fez por todo o país estão expostos nas paredes da sala.

“O objetivo é preservar a memória do cantor Jacinto Silva, para que, no futuro, os bisnetos venham conhecer a história
dele”, conta a filha do músico, Penha Maria Jacinto Silva.

Jacinto Silva era admirado por grandes músicos da MPB, como Xangai. “Ele tinha o dom de fazer música utilizando a
fragmentação rítmica e o trava língua”, diz.

O compositor Juarez Santiago guarda em casa 18 discos do ídolo. A parceria entre eles começou em 1968. A partir daí,
Jacinto gravou 25 músicas de Juarez, entre elas, “Quero ver rodar”.

O cantor Valdir Santos compôs uma canção em homenagem ao ídolo. O próximo disco dele trará uma música inédita de
Jacinto, intitulada “Igarapé”.

“Ele tinha a principal característica que só grandes almas têm, que se chama generosidade. Isso era muito claro na pessoa
de Jacinto. E no profissional, a sabedoria, a arte de colocar palavras e a forma difícil de cantar”, conta Valdir Santos.

JAZZ E BLUES NA SUIÇA PERNAMBUCANA
O Jazz e o Blues ganham vida na Suíça pernambucana

O quarto ano do GARANHUNS JAZZ, um dos festivais mais aguardados da cidade, traz ao seu público a possibilidade de respirar novos ares em plena época de
Carnaval. Um evento sofisticado e acolhedor, que agregar valor e movimenta o turismo e a cultura local ao trazer uma programação diversificada, alternativa e de
extremo bom gosto.

Uma estrutura ampla que agrega shows, feiras, workshops e eventos contextualizados com o festival, que sempre traz artistas nacionais e internacionais de peso, além
de em todos os dias de programação abrir as portas para a cultura popular. Um verdadeiro intercâmbio cultural entre o Jazz & Blues, Frevo, Maracatu, Pífanos e a
cultura local.

O grande homenageado deste ano será Fernando Castelão.

"Fernando Castelão foi  um marco na televisão pernambucana. Seu programa Você faz o show, apresentado ao vivo nas noites dos domingos, pela TV Jornal do
Commercio nos anos '60 e '70, atingia quase a totalidade de televisores ligados.

Fernando Castelão migrou de Garanhuns para o Recife para concluir o curso secundário e estudar medicina, que deixou inacabado para exercer a profissão de radialista.
Em 1941, ingressou na Rádio Clube de Pernambuco, tornando-se o maior apresentador
de auditório do Nordeste.

Na televisão, lançou Você faz o show, que se tornou quase unanimidade em Pernambuco, promovendo a vida cultural, social e política do Recife, e por onde muitos
nomes da música
e da dramaturgia brasileira passaram ou iniciaram suas carreiras.

Com o início de transmissão de programas do Sudeste, os programas de auditório de televisão foram se encerrando. Fernando Castelão continuou no ramo, como
publicitário e produtor, e continuou a exercer a animação de programas, agora fora da televisão,
em teatros e restaurantes."
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PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE OLINDA

por Bruno Negromonte

Muita gente que estava na expectativa da programação do maior carnaval de rua do país se decepcionou, quando diferente dos anos anteriores, não houve os
esperados shows durante os 07 dias que antecipam o carnaval.

Para quem gosta  de  boa música  em praça pública  já  estava tornando-se  tradição a  semana pré-carnavalesca  na cidade de  Olinda.  Os  espetáculos  de  qualidade
apresentados ao longo desses últimos anos na semana que antecede o carnaval vinham consolidando Olinda como um dos melhores pólos pré-carnavalesco do estado.
A proposta surgiu ao longo do ano de 2008, quando por iniciativa da prefeitura de Olinda e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco houve a
extensão do carnaval Olindense por algumas noites e shows a mais. Desde o surgimento dessa proposta não deixaram de passar pela 1ª Capital Brasileira da Cultura
grandes nomes de nossa MPB. Foram nomes como: Martinho da Vila, D. Ivone Lara, Jorge Aragão, Nélson Sargento, Edu Lobo, Paulinho da Viola, Moraes Moreira,
Demônios da Garoa, Armandinho, Elza Soares, Mart'nália e tantos outros.
Os espetáculos se iniciavam no sábado que antecede o carnaval e íam até a quarta-feira anterior as festividades de momo, um dia antes da abertura oficial do carnaval
na cidade.
Por falar em abertura, o carnaval olindense contará com mais de 400 agremiações, passódromo e descentralização do carnaval em 12 pólos distintos
.
Dando o pontapé inicial haverá o tradicional show do filho adotivo da terra Alceu Valença abrindo a festa de momo; além do projeto Original Olinda Style, formado pela
fusão das bandas Eddie e Orquestra Contemporânea de Olinda a partir das 20hs.
O homenageado deste ano será o divulgador cultural Fernando Augusto Gonçalves.
Fernando Augusto nasceu no Recife, mas foi criado em Olinda. Graduado em Comunicação
Social e Sociologia é apaixonado pela arte e pela cultura. Iniciou sua carreira artística no Teatro Popular do
Nordeste, como assistente de direção, passando a atuar, posteriormente, em áreas técnicas, como cenografia,
iluminação e figurinos.
Em 1975 criou o Grupo Mamulengo Só-Riso e passou a coordenar em vários projetos de difusão da arte e da
cultura  em comunidades  carente  e  escolas  de  Olinda,  além de  representar  a  cidade  e  o  País  em vários
encontros culturais dentro e fora do Brasil.
Entre os vários cargos públicos que ocupou em Olinda, destaca-se o de Diretor do Patrimônio Histórico,
quando coordenou as restaurações do Arquivo Público e da Biblioteca Pública municipais, da Igreja de Nossa
Senhora  do  Rosário  dos  Homens Pretos  e  do  Palácio  dos  Governadores,  além da  construção do Teatro
Fernando Santa Cruz. Desde 1994 é cenógrafo do Carnaval da Cidade Patrimônio.
Em 2004,  a  pedido do Governo do Estado,  criou no município  de  Bezerros  o  Centro  de  Artesanato  de
Pernambuco, nele instalando o Museu do Artesanato de Pernambuco. Em todas as suas áreas de atuação,
Fernando Augusto recebeu prêmios de âmbito municipal, estadual, nacional e internacional.

Clique aqui e confira a programação do Carnaval de Olinda 2011

Baixe aqui o folder com a programação do Carnaval (formato PDF)
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