
Ricardo Trigueiro lança seu primeiro disco
Oito das dez composições do disco são do próprio Ricardo, que investiu numa produção cuidadosa

valsa de 1958, composta por seu pai; e a música Desenredo, da
dupla Paulo César Pinheiro e Dori Caymmi.

Produzido nos estúdios da gravadora mineira Bemol, o
lançamento do disco será acompanhado por uma série de shows
em Belo Horizonte e em algumas cidades do interior mineiro, nos
próxmos meses. A primeira apresentação foi no Teatro Sesiminas
e, no final de maio, Ricardo faz um show no teatro do Espaço
Político-Cultural da Assembléia.

Mas como surgiu a oportunidade de gravar um disco, neste
mercado tão concorrido? Ricardo explica que a música sempre
esteve presente na sua vida. "Meu pai é aposentado pelo Correio
e trompetista. Ele tocava na Corporação Musical da cidade de
Bonfim, que sempre teve a participação de um representante da
nossa família. Desde criança convivo com a música dentro de
casa", conta Ricardo.

Depois, o menino seguiu outros caminhos ,foi estudar, traba-
lhar. "Mas a música acabou falando mais alto e senti necessidade
de me dedicar mais a ela". Nessa fase , conheceu Geraldo Vianna,
produtor de alguns trabalhos de músicos mineiros. "E de conver-
sa em conversa, decidimos gravar o disco, que teve direção
musical de Vianna e participação do grupo mineiro Nós & Voz.
Um trabalho que exigiu o empenho de todos, do técnico da
gravadora, até o do produtor gráfico da capa do disco".

As horas de folga de Ricardo foram dedicadas quase que
cxc lusivamente a este trabalho. "Foi um período de muito apren-
dizado - diz ele - mas, agora, vou dar um tempo e retomar os
estudos, pois a música exige um aperfeiçoamento permanente, e
não posso me descuidar".

O curso de Educação Física, na Universidade Federal de
Minas Gerais, e os sete anos de trabalho na área de Pessoal da
Assembléia Legislativa não inibiram a vocação natural de
Ricardo Trigueiro para a música. Depois de quase um ano

Ricardo: desde inteiro de preparação - "são muitos os detalhes a serem cuida-
criança dos e os obstáculos, principalmente de ordernfinance:ra, a serem
convive com a superados" - Ricardo lançou, no início de maio, Correnteza, o
música dentro seu primeiro disco. Uma produção independente, em vinil, que
de casa	reúne 10 composições, sendo oito de sua própria autoria; uma
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