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MÚSICA

MEDALHA FOLCLORISTA FOI UMA DAS FUNDADORAS DO MUSEU DO FOLCLORE
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ANGELA SAVASTANO
É HOMENAGEADA
FOLCLORISTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS GANHARÁ
MEDALHA em congresso NACIONAL NO ALAGOAS

BANDA ALARDE
PARTICIPA DO
BAR DE QUINTA
EM S. JOSÉ

são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

A folclorista e cientista social Angela Savastano vai receber a Medalha Brasileira
Emérita durante o XVII Congresso Brasileiro de Folclore, que acontece em Maceió
(AL), nesta semana.
Neste ano, o encontro terá
como tema ‘Folguedos Populares: tradicionalidade e dinamicidade’.
A homenagem é a mais importante condecoração que
a Comissão Nacional de Folclore (CNF) concede a folcloristas que se destacam no estudo do folclore e da cultura
popular brasileira.
“Angela Savastano é, sem
dúvida, um desses destaques,
principalmente pelos seus
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Lançamento. Novo disco

SHOW. A banda Alarde será

Experiência. Angela Savastano criou
Centro de Estudos da Cultura Popular
Divulgação

mais de 30 anos dedicados ao
folclore da região do Vale do
Paraíba”, afirma o presidente
da CNF, Severino Vicente.
Angela Savastano é uma das
principais responsáveis pela
existência do Museu do Folclore de São José dos Campos,

criado pela FCCR (Fundação
Cultural Cassiano Ricardo)
em 1987, por sugestão da antiga Comissão Municipal de
Folclore. A folclorista também
foi responsável pela criação do
Centro de Estudos da Cultura
Popular, em 1999.

.

a atração do Bar de Quinta
neste mês. O evento acontece no dia 3 de outubro, na
sede da FCCR (Fundação
Cultural Cassiano Ricardo)
em São José dos Campos,
que fica no Parque da Cidade. A entrada é gratuita.
Alarde é uma banda joseense que foi formada em 2006.
O grupo já lançou três discos, com uma sonoridade
rock’n’roll vinda dos anos
70, misturada com jazz e música brasileira. Suas letras
são confessionais, a poesia
intensa, visceral, cortante,
toda envolta em críticas sociais e contradições da natureza humana.
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INTIMISTA. Fernando Anitel-

li, da banda O Teatro Magico,
vai fazer um show acústico
neste domingo em São José
dos Campos. A apresentação
acontecerá no Teatro Univap. Com 14 anos de estrada,
o músico vai tocar os maiores sucessos da banda, além
de canções inéditas. Anitelli
promete um show inspirado no cancioneiro popular,
um show mais intimista, orgânico e visceral. A banda
tem sete discos lançados,
mais de 2 milhões de cópias
vendidas e ficou conhecida
pelas suas apresentações
teatrais e performáticas. Os
ingressos estão à venda de
R$ 50 a R$ 100.
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Solo. Vocalista no palco

