O cantor valonguense
Tony Garcia tem um novo
CD.
Gravado recentemente
no estúdio Quarta Vaga,
este novo trabalho mostra
novas facetas do cantor,
sempre na órbita da música portuguesa para dançar.
O tema mais divulgado deste CD é “Policia de
Trânsito” e o cantor gravou um video do mesmo
na magnifica paisagem
de Couce. O video pode
ser apreciado no youtube
(basta pesquisar: policia de
trânsito Tony Garcia).
Tony Garcia apresentou
este trabalho já no programa Você na TV da TVI.
Este cantor nasceu no
concelho de Penafiel, mas
vive em Valongo desde
tenra idade. O seu nome
artístico é Tony Garcia é
um cantor que, um pouco
por todo o país, vai animando festas e romarias.
Conhecido por cantor
polícia, uma vez que foi
essa a profissão que exerceu durante várias décadas,
Tony Garcia iniciou a vida
artística há mais de vinte
anos, acumulando com a
profissão principal durante
vários anos.
O seu gosto pela música
nasceu bem cedo. O cantor
relembra as festas de Nossa Senhora do Calvário,
onde ia acompanhado pelo
pai (que era GNR) e admirava os cantores, sonhando um dia pisar o palco.
Muitos anos depois e após
umas férias no Algarve,
decidiu entrar numa escola
de música em Lisboa onde
começou por aprender a

tocar saxofone. Algum
tempo depois foi convidado para um grupo musical
composto só por polícias
de trânsito da capital. O
conjunto desmembrou-se
passado algum tempo e
Tony Garcia começou a
cantar a solo, começando a
atuar sobretudo em bailes,
conciliando com a sua atividade principal de polícia
de trânsito. Refere o cantor
que “comecei a gostar tanto de música que trocava
os serviços para ficar com
os fins de semana livres.
Trabalhava em Lisboa e
cheguei a viajar para atuar
em Trás-os-Montes”.
O facto de o cantor ser
polícia foi sempre encarado pelos colegas e superiores com normalidade,
havendo aliás situações
curiosas de haver colegas
de profissão que contribuíam para que as comissões
de festas o contratassem.
Tony Garcia era políciamotociclista e integrou um
grupo de demonstração. Já
ali havia arte.
O cantor valonguense
gravou o seu CD de originais em 1994 e há pouco
tempo gravou um outro
trabalho, mas com temas
de outros artistas, sobretudo para mostrar às comissões de festas. Agora lança
o seu terceiro CD.
Tony Garcia tem atuado por várias vezes nos
vários canais de televisão,
sendo “uma montra importante para mostrar o seu
trabalho”.
Vivendo o país numa
situação de crise, Tony
Garcia reconhece alguma

diminuição de contratos,
mas sobretudo aumentou
a discussão de preços por
parte dos contratantes. Refere o cantor que “temos de
ter preços acessíveis para
que haja mais trabalho”.
Atuações no concelho tem
tido várias, nas diversas
festas que se realizam, mas
está interessado em apresentar o novo CD na terra
onde vive.
A atuação no estrangeiro também tem acontecido, sobretudo na Suíça.
Tony Garcia refere que
“tenho atuado nos vários
cantões da Suíça, sempre
com casas cheias, o que
me dá grande prazer e estou disponível para atuar
em qualquer país”.
O cantor faz-se acompanhar de músicos, cantoras e bailarinas, num espetáculo que tem agradado
aos espetadores.
Para este ano de 2017,
o cantor-polícia tem já
vários presenças agendadadas, começando em
Trás-os-Montes numa festa dedicada ao Dia da Mulher.
Tony Garcia tem também atuado em espetáculos de solidariedade,
quer em Valongo, quer na
região, dedicando-se hoje
em dia em pleno à música,
já que está reformado da
PSP. Os ensaios são feitos
em casa, numa garagem
preparada para o efeito e
o cantor, agora a tempo inteiro, diz querer continuar
a carreira até que as forças
lhe permitam. Apostando
em equipamento de qualidade e que lhe permita in-

dependência de terceiros,
o cantor valonguense tem
assim, flexibilidade para
negociar com os contratantes, porque, diz, “não há
nada como não depender-

mos de ninguém e termos
liberdade para decidir preços e condições”. E viva a
música.
Pode ver mais informações e vídeos sobre o

cantor no facebook e em
http://www.tonycostagarcia.com
(na foto do fundo, atuação na Festa de Natal 2016
da Edilages (Penafiel)

