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O violão nativo de Marcello Caminha
Uma das primeiras gravações em discos de festivais de Marcello Caminha foi registrada no LP do 2º Manancial da Canção Gaúcha lançado pela RIMADISCOS
em 1987. Levei a Bagé um estúdio móvel da gravadora Quero-Quero de propriedade de Gilberto Carvalho (que será jurado da próxima Tafona). Estavam lá
também Wilson Paim, Osmar Carvalho, Godinho, Mário Barros entre outros. Já naquele evento Marcello destacou-se como uma revelação no seu instrumento.
Logo depois, possibilitei a ele a aquisição de um “Barcus Berry”, a grande novidade da época que era um captador de contato importado que se usava colado no
tampo do violão para captar as vibrações da madeira. Marcello Caminha tornou-se um dos mais bem sucedidos violonistas do movimento nativista do Rio Grande
do Sul.

A atuação profissional

Em pesquisa feita no site de Marcello Caminha destacam-se as atividades musicais citadas por ele próprio:
1981 - Ingressa no Instituto Municipal de Belas Artes (IMBA), onde
estuda violão. 1984 - Inicia a dar aulas de violão no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. 1985 (março) - sobe
em um palco pela primeira vez, na Semana Crioula Internacional de Bagé,
onde participa do concurso de violão.
1985 (25 de outubro) - participa
pela primeira vez de um Festival Nativista (1º Sentinela da Canção - Bagé).
1985 (18 de novembro) - Ganha seu
primeiro prêmio de melhor instrumentista (2º Ponche Verde da Canção
Gaúcha - Dom Pedrito/RS). 1990 - Cria,
juntamente com Zulmar Benitez, José
Armando Carretta e Lucas Esvael, o
grupo Pé na Estrada, que, com um repertório de música nativista e latinoamericana, apresenta-se em vários shows na região. 1993 - Atua em um estúdio de gravação, no LP Filosofia de
Andejo, de Luiz Marenco. 1994
(maio) - participa do LP De A Cavalo,
de Luiz Marenco. 1994 - começa a estudar Harmonia e Improvisação com

Lucas Esvael. 1994 (julho) - Vence
seu primeiro Festival como compositor, com a milonga instrumental “Milonga em preto e branco”, no 1º Canto
Interuniversitário Riograndense, em
Pelotas. 1996 (16 de fevereiro) Nasce seu filho Marcello de Macedo
Caminha Filho. 1996 (27 de julho) Forma-se em Medicina Veterinária
pela URCAMP - Universidade da Região da Campamnha. 1997 - Grava o
1º CD do cantor César Oliveira ”Com a
alma presa na espora”. 1997 (julho) Passa a integrar o grupo que acompanha o cantor Victor Hugo. 1998 (01
de julho) - Lança seu 1º CD Estrada
do Sonho, cujo lançamento oficial
ocorre na Cervejaria Dado Bier, em
Porto Alegre. 1999 (julho) - Passa a
integrar o grupo do cantor, compositor e instrumentista Luiz Carlos Borges. 1999 (novembro) - Lança seu
2º CD As Mais Belas Canções Natalinas
Ao Violão, com lançamento oficial na
Churrascaria Galpão Crioulo do Parque
da Harmonia, em Porto Alegre. 2000
- Lança o CD Clássicos Gaúchos
Vol. 1. 2001 (março) - Recebe o Prêmio Açorianos de Música, como melhor instrumentista regional. 2002 -

Com Cachoeira e Shana no Galpão
Nativo

Com Victor Hugo

Com Andreas Kisser, guitarrista do
Sepultura
Realiza show em Londres, ao lado de
Luiz Carlos Borges. 2002 - Lança o CD
Tangos ao violão, com lançamento
oficial no Teatro Bruno Kiefer da Casa
de Cultura Mário Quintana, em Porto
Alegre. 2003 (30 de maio) - passa o
integrar o grupo de César Oliveira e
Rogério Melo. 2003 (julho) - Lança o CD Clássicos Gaúchos vol. 2, cujo
lançamento oficial ocorre no Teatro
Dante Barone da Assembléia Legislativa do RS. 2004 - Lança o CD Hinos
Brasileiros ao Violão. 2005 - Realiza
show na Alemanha, ao lado de Renato
Borghetti. 2006 - participa do projeto Circular Brasil de música instrumental, apresentando-se em 6
capitais brasileiras, acompanhado dos
músicos Felipe Álvares e Marcelo Frei-

tas. 2007 - recebe mais uma vez o Prêmio Açorianos de Música, como
melhor instrumentista regional. 2007
(dezembro) - viaja para Portugal,
com o show Natal Gaúcho, apresentando-se em Óbidos, cidade próxima a
Lisboa. 2008 (15 de outubro) - lança o CD Influência, com lançamento oficial no Teatro Bruno Kiefer da
Casa de Cultura Mário Quintana em
Porto Alegre. 2009 - recebe o Prêmio
Açorianos de Música, como melhor
compositor, melhor instrumentista e
melhor projeto gráfico, pelo CD Influência. 2009 (10 de novembro) - lança o CD coletânea Sucessos de
Ouro, com lançamento oficial no Teatro Túlio Piva, em Porto Alegre. 2010
(19 de outubro) - lança o DVD Video Aula Violão Gaúcho - Os ritmos musicais gaúchos tocados no violão, na Casa de Cultura, em Porto Alegre 2011 (10 de novembro) - assina
contrato com a Gravadora ACIT 2011
(01 de dezembro) - lança o CD Natal
em Cordas, disco autoral mesclado a
canções natalinas clássicas.

