APROVADO POR UNANIMIDADE NA SESSÃO DE 16/04/2018
À:
Mesa Diretora dos Trabalhos
Candelária/RS

Candelária, 05 de abril de 2018.
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores:

Candelária foi colonizada por alemães que trouxeram e adaptaram
aqui seus costumes, no trabalho, alimentação e no lazer, e existiam muitos clubes de
recreação para jogos, danças, leitura e canto orfeônico, e as sociedades visitavam-se,
ostentando suas bandeiras, disputavam jogos e o cântico fazia parte das festividades, e
até o ano de 1925 era chamado de Vila Germânia, e com o passar do tempo, os cantos
orfeônicos foram perdendo espaço.
No dia 25 de julho, dia da chegada dos primeiros imigrantes
alemães eram realizadas festas em homenagem ao colono e motorista. O então radialista
Edwino Tischler, apresentador do Programa Hora Colonial na Rádio Princesa de
Candelária pediu ao Padre Alfredo Lenz para reavivar o canto e músicas alemãs, para
cantar no seu programa, este então, com auxilio de Harry Nauderer e Robert Hintz
convidaram amigos cantores ( Emanuel Türk, Hilton Lidemann, Rudy Gewher e Willy
Hintz), e assim formaram o Grupo, que passou a chamar-se “ Freundenkreis”, que quer
dizer “ Círculo de Amigos”.
A primeira apresentação do Grupo Freundenkreis aconteceu no
dia 25 de julho de 1977 no salão de Edwino Schwantes. Sempre muito solicitado, o
Grupo apresentou-se, além de muitas vezes em Candelária, também em Arroio do Tigre,
Cachoeira do Sul, Portão, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Vale do Sol, e assim o
Grupo cresceu e novos integrantes começaram a participar do Freundenkreis.
No ano de 2002 aconteceu a gravação do primeiro CD e DVD em
comemoração aos 25 anos de existência e no ano de 2006, comemorando os 29 anos foi
feita a gravação do segundo CD e DVD com imagens dos pontos turísticos e históricos
de Candelária, e neste período novos integrantes entraram no Grupo.
Sem jamais desviar do propósito para o qual foi criado o Grupo
Freundenkreis, após 34 anos de existência, oficializa sua existência em 11 de julho de

2011, e agora, com 41 anos de existência o Grupo teve três Presidentes : sr. Robert
Hintz que ficou à frente do Grupo Freundenkreis por 34 anos; o sr. Theofrid Gulherme
Wendler por 04 anos e o sr. Marco Waldemar Beskow, que está na sua segunda gestão,
até 2019, sendo que até hoje, apresentam-se em diversos eventos, inclusive na
ExpoCande e Festa da Colônia, valorizando sempre, a música alemã e seus cântico na
língua alemã.
Diante de toda a história que este valoroso Grupo já escreveu em
Candelária, misturando-se à própria história do Município, pois o Freundenkreis é um
marco da cultura alemã no nosso Município e vem se renovando a cada ano, quando
novos e jovens componentes são incorporados ao Grupo, e por isso, venho PROPOR
que o Poder Legislativo de Candelária, preste homenagem ao GRUPO
FREUNDENKREIS, através de Sessão Solene a ser realizada no dia 23 de Julho de
2018, na sede deste Poder, em homenagem aos 41 anos de existência deste maravilhoso
Grupo.
Desta forma, desde já, conto com o apoio de todos os Pares deste
Legislativo Municipal.

Atenciosamente,
VEREADOR MARIA DE LURDES ELLWANGER
Autora da Proposição

