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Grupo Chão de Areia: “Quem somos nós”
A estrada... Ah, essa estrada que nos leva rumo aos nossos sonhos, rumo ao desconhecido... É o acorde da conquista, é a busca de
pessoas pra simplesmente afagar seus ouvidos, pra encher seus olhos, pra tocar seus corações. Três sonhadores andando na estrada. Com
olhos de mar, com sede de vida, com a inspiração na boca, com um sorriso nas mãos. Compartilhando o grande dom de entrar na alma dos
que param pra lhes ouvir. Com suas vozes e suas alegrias. Em cada lugar, novos amigos. Em cada aplauso, uma nova esperança! Somos a arte
pedindo passagem pra suas quimeras. Estamos na estrada. Em cada dia um novo passo, um novo acorde, uma nova emoção. Vivemos nela,
vivemos dela... Nossa casa é a música. Nossa estrada o braço da viola. Nosso chão é de areia e o nosso sonho é o que nos move...
sa apresentar as suas canções no Cine
Teatro Ópera. 2º lugar no Festin Toledo-PR, 2º Lugar, mais popular no 15º
Fest MPB /Tatuí. Melhor música na
opinião do público no 35º Festival
Nacional da Canção (Boa Esperança MG) entre outros. O Grupo Chão de
Areia de Tramandaí-RS trouxe os prêmios de Melhor Música pelo júri popular, Melhor Intérprete ( prêmio este
raramente entregue a um grupo vocal) e segundo lugar, com a música “A
Moenda e o Tempo” de Chico Saga,
Mário Tressoldi e Mário Simas. Segundo Lugar no Festival Viola de Todos
os Cantos / 2011.

Grupo Chão de Areia
O Grupo Chão de Areia, de Tramandaí, esta lançando seu primeiro
CD. “ Quem Somos Nós” reúne canções
que participaram de diversos festivais
em todo o Brasil e composições criadas especialmente para as entradas de
inúmeras invernadas artísticas dos
principais CTGs do Rio Grande do Sul.
O Grupo musical Chão de Areia começou sua trajetória acompanhando grupos de Danças tradicionais do Rio
Grande do Sul, desde o inicio seguiu
participando de inúmeros festivais, foi
responsável shows em eventos como:
feiras do livro, Festa do Peixe de Tramandaí, Festa da Anchova de Imbé, na
rede Zaffari e Bourbon patrocinado
pelos doces Da Colônia, na Expointer,
Califórnia da Canção, entre outros... Na
TV apresentou-se em programas
como: o Galpão Crioulo da RBSTV, Ter-

ra da Gente da EPTV-SP e em programas da TVE-RS, BAND, TV TEM-SP.
Seus integrantes são premiados
em festivais de música nos estados do
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo,
Espírito Santo e Minas Gerais, entre as
Premiações do Grupo estão 1º lugar na
20ª Moenda da Canção de Santo Antônio da Patrulha (edição comemorativa com as músicas mais representativas de todas as outras edições),1º
lugar no III Acorde da Canção Nativa
de Camaquã, 1º lugar no 16º Ronco do
Bugio, 3º Lugar no Festival Viola de
Todos os Cantos promovido pela EPTV
(filiada da Rede Globo nos estados de
São Paulo e Minas Gerais), Canção (Boa
Esperança - MG) entre outros. O 24º
Festival Universitário da Canção teve
neste ano representantes de 9 estados
que foram até a cidade de Ponta Gros-

Chico Saga: compositor,
arranjador e letrista, músico atua nt e e m g r u p o s de da nç a s
tradicionais. Teve poesias suas
selecionadas pelo governo do Rio
Grande do Sul para fazerem parte
de um livro de poetas do estado. Já
esteve se apresentando no Uruguai
e Argentina. Tem composições suas
gravadas por nomes como: Loma,
Os Araganos, Wilsom Paim... Premiado em festivais como 21º FAMA
(ES), Viola de Todos os Cantos (MG
e SP), onde foi homenageado como
único compositor brasileiro a participar de todas as edições do
evento. Moenda da Canção, Tafona
da Canção Nativa, Canto da Lagoa,
Ronco do Bugio, Califórnia da Canção, Carijo, Coxilha Nativista...

Flávio Júnior: percussionista
e intérprete, atuou em grupos de
danças tradicionais, técnico em
agropecuária, acadêmico em biologia pela UERGS e conhecedor da
cultura litorânea do Rio Grande. Integrou grupos de Fandango como:
Grupo Tchê e Criado em Galpão. É
premiado em festivais como: Tafona
da Canção nativa de Osório (RS),
Moenda da Canção (RS), Ronco do
Bugio (RS), Califórnia da Canção Nativa, Viola de todos os Cantos (MG e
SP), 21º FAMA (ES), Festin Toledo
(PR), 14º e 15º Festival de MPB de
Tatuí (SP), entre outros.

Mário Tressoldi: musicista,
arranjador, compositor e regente.
Bacharel em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Atua em festivais nos estados do Sul
e Sudeste do País. Já esteve tocando na Argentina, Uruguai, Alemanha e Holanda. No ano de 2004 esteve com uma comitiva brasileira no
Arquipélago dos Açores. Fez a direção musical dos CDs Ziguezagueando da cantora Loma, dos Cantadores do Litoral e do Grupo chão de
Areia. Atualmente é integrante e
diretor musical dos Grupos Cantadores do Litoral e Chão de Areia, e
regente do Coral Municipal de Tramandaí.

