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Mensagem do Editor

S

uperada a
síndrome
do
segundo
encontro,
o
V I R A L A PA
News está preparado
para
uma
relação
duradoura com seus leitores.
Nesta terceira edição, damos sequência às entrevistas com os colaboradores e parceiros do Espaço
VIRALAPA, entrevistando Rafael
Baere, que abre seu coração para
declarar suas paixões, do passado
e do presente, e seus projetos e
sonhos para o futuro.
Paulo Araújo fala sobre a criação
da Milonga Xangô, revelando as
origens do nome e porque a batizou
dessa forma.
Com a colaboração e fotos de
Rúben Ceballos, apresentamos matéria sobre como foi o domingo dos
tangueros na serra de Petrópolis,
para curtir o clima e o bucolismo da
região, mas não esqueceram de colocar o tango na programação.
Lembramos aos nossos leitores
que este informativo é interativo e
recebe, com satisfação, a colaboração de todos. Façam contato com
percyrodrigues@openlink.com.br
ou tel 21-96349736.

Anuncie seu produto
no VIRALAPA News
Tel. 21-96349736
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Milonga Xangô, uma tradição no trabalho
de Paulo Araujo

A

Milonga Xangô é um dos produtos que Paulo Araújo oferece aos
frequentadores do Espaço VIRALAPA. Ninguém precisa telefonar para
saber se vai ter, porque a milonga é
uma tradição da casa e acontece toda
sexta-feira a partir de 21 horas, com
chuva ou sem chuva, seja feriado ou
dia santo. Os casais assíduos tem a
garantia do lugar reservado. Mas,
sempre tem lugar para sentar mais
um. De qualquer forma, é bom fazer
reserva.
O nome bizarro dado à milonga
tem origem nas crenças de Paulo
Araújo, que considera a palavra
Xangô muito forte e de muita sorte.
De fato, desde os tempos do Lugar
Comum, ela foi batizada com esse
nome e sempre foi de muito sucesso.

Paulo Araújo dá a tradicional mensagem de
boas-vindas aos presentes. Abaixo, casais
bailam ao som do tango na Milonga Xangô
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Rafael Baere, um intelectual dedicado
ao tango
No mundo das danças de salão,
começou no início de 2003, recebendo
aulas de Maria Antonieta, consagrada
professora de dança. A saudosa
professora, então, apresentou-o a
Paulo Araújo, na Milonga Xangô,
na Rua da Passagem, onde Rafael
recebeu as primeiras aulas de tango
com Paulo Araújo e, mais tarde, com
André e Alice. Em 2006, retornou às
aulas de Paulo Araújo, permanecendo,
até hoje, como seu assistente nas aulas
de tango e parceiro na administração
do Espaço VIRALAPA.

R

afael Baere da Cunha, 28 anos,
carioca, concedeu interessante
entrevista ao VIRALAPA News.
Embora nascido no Rio de Janeiro,
Rafael Baere, oriundo de família
de classe média, viveu boa parte
de sua infância em São Paulo. Aos
16 anos, rompeu com seus pais e
retornou ao Rio de Janeiro, onde
encontrou duas grandes paixões: a
dança e as cariocas.
Rafael é pós-graduado em Ciências
Políticas, graduado em Filosofia
pela Universidade Estadual do Rio
de Janeiro, e Ciências Sociais pela
Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Rafael Baere iniciou-se no mundo
da dança ainda criança. Aos 9 anos,
ele ensaiou os primeiros passos
com aulas de break na localidade de
Capão Redondo em São Paulo. Aos
16 anos, fez balé clássico e dança
contemporânea no Rio de Janeiro,
mais tarde, praticado também na
Espanha e Itália, onde morou.
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Rafael confidencia que as paixões que
movem a sua vida são: os amores,
a Filosofia e o tango. Tem projetos
ambiciosos para o futuro: cursar
doutorado de Filosofia na Alemanha
ainda neste ano, continuar praticando
e vivenciando a dança, em especial
o tango, mas, também, pretende
voltar ao balé clássico. Não satisfeito
com seus projetos, ainda sonha estudar
Mandarim, língua chinesa, pelo desejo
de ler os originais de Confúcio e Mao
Tse Tung.
Consciente da necessidade de focar
também o futuro profissional,
Rafael Baere pretende lecionar
Filosofia e Sociologia nos níveis
médio e superior.

TODAS AS SEXTAS
FEIRAS A PARTIR
DE 21 H
Práticas todas as
últimas segundasfeiras do mês a
partir de 20 h
Traga amigos (as)
para conhecer o
Espaço VIRALAPA
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Os tangueros na serra de Petrópolis
Fotos e colaboração de Rúben Ceballos

O

s tangueros do Espaço
VIRALAPA, alunos de Paulo
Araújo, não sossegam mesmo. Mal
chegaram da vitoriosa temporada em
Buenos Aires e já foram para a serra
de Petrópolis, advinha fazer o quê?
Tango, tango, bailar tango.
A convite de Leila Sávio, amiga de Célia
Garcia Gonzalez e Valéria de Paula, um
grupo de 45 pessoas, incluindo alunos e
convidados, passou o domingo (22/05)
na serra de Petrópolis, usufruindo da
aprazível residência de verão da anfitriã
e de um cenário bucólico de extrema
generosidade da natureza.

O domingo começou mais cedo para os
tangueros. Antes da hora do almoço, eles
já estavam na serra, na piscina, batendo
papo, ouvindo música e saboreando
deliciosos drinques e petiscos.
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Espaço VIRALAPA
lança Prática de rítmos
variados

O almoço foi um arraso! Foi servida
uma suculenta feijoada, preparada
com muito carinho pela equipe de
Leila Sávio, para ninguém botar
defeito. Mas, para os vegetarianos,
não faltaram muitas saladas e legumes.
De fato, as meninas organizadoras
pensaram em tudo.
Não faltou assunto para depois do
almoço. Os tangueros deliciaram-se
com os filmes e fotos da viagem a
Buenos Aires e Wagner Luz exibiu
um documentário denominado “Los
misterios del tango”, adquirido em
Buenos Aires. Depois disso, muito
papo e dança ao som do tango.

Prática animada: casais bailam no Espaço
VIRALAPA

Realmente, essa turma é muito
boa. Além da paixão pelo tango,
mostraram que são amigos, mesmo.
Não é brinquedo, não!
Os aniversariantes do mês, Shaiane Mota e
Antonio Gonzaga, cortaram o bolo
de aniversário

N

Acima, Paulo, Célia e Valéria brindam
com Leila Sávio, a anfitriã. Abaixo, o trio
convida o grupo para a feijoada

Acima, tangueros na fila para a feijoada,
Abaixo, o grupo saúda a natureza e o tango

o último dia 30, Paulo Araújo
lançou mais um produto, inaugurando o projeto alternativo de
práticas no Espaço VIRALAPA. O
encontro teve duas peculiaridades:
a primeira foi o sistema de adesão
dos colaboradores, que trouxeram
grande variedade de petiscos e
drinques. A segunda novidade foi o
repertório variado, com diversos rítmos: samba, bolero, forró, além do
tango, comandado por Paulo Araújo
e Wagner Luz. Assim, diferente das
práticas portenhas, a versão carioca
propicia a que todos os presentes
participem, de acordo com suas
preferências musicais. Na oportunidade, foram homenageados os
aniversariantes do mês, não faltando o bolo e o tradicional “Parabéns
p’ra você”.

