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Festival de Bandas Marciais é neste sábado

Um resgate cultural para a cidade do Rio Grande. Este é o objetivo da Secretaria de Município de Cultura, de Mobilidade
Urbana, da Escola Municipal de Belas Artes Heitor de Lemos e dos responsáveis pelo 1º Festival de Bandas Marciais Zeca
Langone, que acontece neste sábado (16), a partir das 15h, no Praça Rio Grande Shopping. Segundo o instrutor da Banda
Marcial Wanda Rocha e organizador do evento, Rafael Souza, o nome do festival é uma homenagem a José Antônio
Grendene Langone, que fez muita diferença no cenário de bandas marciais brasileiro. “Nosso querido Zeca será um eterno
componente, instrutor e amigo. Os componentes mais antigos da Banda Wanda Rocha não se esquecerão das histórias e
das muitas risadas antes ou depois dos ensaios”, lembra Rafael Souza.
A abertura do evento será às 15h com a apresentação da Banda do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio Grande, depois, cada
banda terá 30 minutos para realizar o seu desfile conforme a ordem: Banda Marcial Silva Gama, Mascarenhas de Moraes,
Leões do Lilian, Monsenhor Gautsch, intervalo às 17h30min e retomada dos desfiles, às 18h, com a Banda Musical Municipal
de Arroio Grande, seguida da Banda Marcial França Pinto, Fanfarra WAN, Banda Marcial Tradicional Wanda Rocha e Banda
9º BIMTZ.
O encerramento dos desfiles está previsto para as 20h30min, logo após, a comissão julgadora entregará a premiação para o
melhor mor, pelotão de bandeiras, baliza feminina, corpo coreográfico e naipe destaque das bandas. O evento é aberto à
comunidade e gratuito.
José Antônio Grendene Langone era natural de Pelotas, mas começou a trilhar os caminhos das bandas marciais, na sua
adolescência, na cidade de Santa Maria, através da Banda do Maneco. Logo depois, fez parte da imponente Banda do Colégio
Gonzaga, onde conquistou o título de tricampeão brasileiro, na cidade de São Paulo, no ano de 1975.
Em 1997, Zeca passou a fazer parte da Banda Wanda Rocha como componente, apenas para dar um reforço ao sopro, em
um campeonato estadual, mas a paixão era grande e ele não se afastou mais. No ano seguinte, a banda conquistou os títulos
de Pentacampeã Estadual e Banda Ouro do Estado do Rio Grande do Sul. Entre 2000 e 2004, ajudou a Banda Wanda Rocha
a se tornar Campeã Sul-Brasileira e Sul-Americana, trazendo também, junto a estes títulos, vários primeiros lugares para a
corporação musical como mor, baliza e pelotão de bandeiras. “Diante de todos esses títulos, e principalmente por causa da
amizade e dedicação durante todos esses anos, não poderíamos deixar de, ao concretizar o sonho do Zeca e da Banda
Wanda Rocha, dar a ele o nome do Festival”, explica Souza.
Langone faleceu no ano de 2013, mas deixou marcas profundas nos jovens com quem conviveu. “Ele nos passou conceitos
de música, união e muito mais. Sem palavras para descrever uma homenagem linda para aquele que colocou garra,
esperança, responsabilidade e muito amor no coração de muitos jovens. Só tenho a agradecer!”, conta Marlucy Farias, 28
anos, ex-componente da Banda Wanda Rocha.
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