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* Por BÃ¡rbara Consuelo e Cinara Jamille

PORTEIRINHA -- Sexta, sÃ¡bado e domingo passados, dias 11, 12 e 13. Estes dias marcaram mais uma ediÃ§Ã£o do
PortFolia, a micareta de Porteirinha que Ã© sucesso jÃ¡ hÃ¡ quatro anos. Como nos anos anteriores, sob a competente
coordenaÃ§Ã£o da Promocenter Entretenimento, na pessoa do jovem Robson Martins, a festa nÃ£o foi diferente. Seja no
bloco, nos camarotes ou na turma da â€œpipocaâ€•, a festa contou com muita gente bonita, animaÃ§Ã£o, alegria e, claro, muito
axÃ©.
Na sexta-feira, por exemplo, a festa foi comandada por Alinne Rosa e
sua banda, Cheiro de Amor, no trio OÃ¡sis. A cantora encantou a todos
com sua beleza, voz e alegria contagiantes. Na â€œpipocaâ€•, Jean Karlo
& Stradeiro agitaram os foliÃµes com o sertanejo elÃ©trico e seus
acordes de axÃ©. Em seguida, a Banda Kyballada tomou conta da festa com
muita competÃªncia.
No sÃ¡bado foi a vez das bandas Guig Ghetto e Amigos do LÃ©o, que fizeram
o bloco pular e sambar atÃ© a madrugada do domingo. Logo depois, o som
dos â€œporteirinhensesâ€• Negretes do Samba tambÃ©m marcou presenÃ§a nesta
ediÃ§Ã£o da folia.
Outros artistas de Porteirinha tambÃ©m marcaram presenÃ§a no
PortFolia/2008. No domingo, Ãºltimo dia de festa, a Banda TimbalaÃª puxou
o trio da â€œpipocaâ€• com muito axÃ© e pagode. No trio OÃ¡sis, a banda
baiana Os Praieiros arrastou os Blocos Kanguru e Beija-Beija atÃ© o fim
da ediÃ§Ã£o da micareta mais famosa da regiÃ£o.
Aos amantes da folia, resta apenas agora guardar as boas lembranÃ§as e
esperar pelo prÃ³ximo ano, quando acontece o PortFolia/2009. EntÃ£o, que
venha! Com cada vez mais animaÃ§Ã£o, seguranÃ§a e novidades para
Porteirinha e regiÃ£o.
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