
Era o nosso objetivo no come-
ço do ano e então com certeza 
vamos felizes para casa”, 
disse ao final da apresentação. 
Ainda segundo Alex, o grupo, 
que tem menos de um ano, 
tinha como objetivo participar 
do Enart. Porém, as metas fo-
ram ficando mais audaciosas, 
fazendo com que conseguis-
sem uma classificação para o 
domingo, na finalíssima, após 
sete anos sem chegar à esta 
apresentação. “É uma sensa-
ção inexplicável”, revela. 

Para Alex é uma emoção 
grande. “Porque fiz parte do 
grupo que iniciou em 2009. 
Voltar depois de cinco anos 
sabendo que não é fácil é mui-
to bom. São vá-
rias seletivas, é 
muito cansaço, 
o investimento 
é muito gran-
de, mas chegar 
à finalíssima é 
gratificante”, 
reforça.

Bruna lem-
bra da dificul-
dade que foi 
chegar ao Enart. “Nós temos 
muitos jovens que ainda estão 
na escola e na faculdade e que 
moram em Santa Cruz. Então, 
é bem complicado conseguir 
conciliar os ensaios à noite, 
porque não tem como fazer 
durante o dia”, comenta. 
“Assim, os ensaios acaba-
vam acontecendo à noite, de 
madrugada e nos finais de 
semana os ensaios eram mais 
longos. Nos últimos meses 

muito mais intensos. É assim 
para todos os grupos, sabe-
mos disso. Não é fácil para 
ninguém”, reflete.

Para o grupo, contar com 
a presença do público foi 
fundamental no momento 
da apresentação, dando mais 
força e coragem no momento 
em que subiram no tablado. 
“Foram mais de 400 pessoas 
na arquibancada”, diz Alex, 
emocionado e agradecido.

AS PERCUSSÕES
Coreografados por Gilmar 

Rocha e Ben-hur de Barros, 
sob responsabilidade técnica 
de Alex Von Martin e Bruna 
Kohl a Invernada trouxe uma 
proposta ousada, em que 

optou em fazer 
uma entrada 
sobre as percus-
sões que com-
põem a cultura 
gaúcha, que são 
o cajon, leguero 
e o pandeiro. O 
grupo contou 
suas origens e 
como elas inte-
ragem nas mú-

sicas. Na saída, a Invernada 
contou a história de como as 
percussões podem ser mais 
do que apenas instrumentos, 
podendo ser tirados sons de 
quaisquer utensílios possíveis 
e que a percussão é o ritmo do 
coração explanado nas can-
ções. O grupo mostrou garra 
e determinação, emocionou e 
contagiou durante apresenta-
ções na sexta-feira à noite e no 
domingo pela manhã.

No Enart, a 
realização 
do sonho

Competição nos tablados e 
confraternização nos acampamentos

Após cinco anos longe dos tablados, Invernada 
Adulta do CTG Candeeiro da Amizade, de Vera Cruz, 
retornou e fez bonito. Ficou entre os 20 melhores 
grupos, indo para a finalíssima no domingo, 
encerrando a competição na 10ª posição na Força B
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Na sexta-feira à noite, grupo foi o terceiro a se apresentar no grupo 1, da Força B

No domingo pela manhã, Invernada mostrou ainda mais garra e empenho na apresentação

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

alegria que contagiou
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“
Não foi fácil chegar até 
aqui. Estamos de alma 
lavada. Era o nosso obje-
tivo e com certeza vamos 
felizes para casa.”

ALEX VON MARTIN
Responsável técnico

PELO ACAMPAMENTO
Natural de Ibarama, mas 

residindo há 21 anos em 
Santa Cruz do Sul, o Gaúcho 
Pachola, músico e composi-
tor, também aproveitou o fim 
de semana para acampar com 
amigos. Desde quarta-feira, 
ele e conhecidos se uniram 
para prestigiar as apresen-
tações do Enart e também 
confraternizar a amizade. 
Além de Pachola, o acampa-
mento contou com mais de 
50 turistas vindos de Júlio de 
Castilhos, Camaquã e  Lagoa 
Vermelha. 

O Gaúcho Pachola conta 
que a junção se deve por suas 
andanças devido ao trabalho.  

“Toco em tudo que é lugar, 
acabo conhecendo muitas 
pessoas e o resultado pode 
ser visto aqui”, comenta. 

Na manhã deste domingo, 
o músico e compositor (de 

lenço vermelho - o segundo 
da esquerda para a direita), 
auxiliou os amigos no prepa-
ro da carne para o tradicional 
churrasco, mas sem deixar de 
fora o mate.

NO ACAMPAMENTO
O amor pelo tradicionalis-

mo e a vontade de rever ami-
gos fez com que um grupo de 
mais de 100 pessoas viessem 
de São Borja para Santa Cruz 
do Sul. O vice-coordenador 
da 3ª Região Tradicionalista 
(RT), Lucélio Fortes da Silva, 
montou o acampamento na 
quarta-feira. Essa é 14ª vez que 
participa do evento. “Além de 
prestigiar as apresentações é 
um momento de rever amigos, 
adquirir novos e confraterni-
zar”, acredita. “Nem mesmo 
a chuva é capaz de estragar o 
evento”, completa.

Para a jovem Thaiara Dor-
nelles, também de São Borja, 
o Enart, além de propor-
cionar rever amigos, é uma 

forma de ter o contato com 
a dança e a história gaú-
cha. “Nas apresentações das 
danças os grupos trazem um 
pouco da nossa história, há 
um contexto histórico”, ava-

lia. O que acredita tornar o 
evento ainda mais grandioso, 
pois além de envolver a arte 
gaúcha resgata as tradições e 
de uma forma que o público 
entenda.

NO COMÉRCIO
Durante o Enart o público, 

além de prestigiar as apre-
sentações artísticas, confra-
ternizar nos acampamentos 
pôde adquirir indumentárias 
e pilchas nos estandes. O co-
mércio variado atraiu os olha-
res dos apaixonados pelas 
tradições gaúchas, tamanha 
a quantidade de produtos. 

Entre os expositores esta-
va o artesão Adauto Souza, 
acompanhado dos filhos, que 
pelo sexto ano participou do 
Enart. De Três Forquilhas, a 
Martinho’s Arte trouxe para 
o evento itens diferenciados, 
em que são utilizados como 
principais materiais a madei-

ra, o couro e o vidro. Adauto 
conta que são mais de 40 itens.

Entre os produtos que 
trouxe, estava adega de vi-
nhos de meia roda, porta 

copos de madeira, roda de 
temperos, relógios feitos em 
madeira rústica, lustre. Além 
disso, Adauto grava de forma 
personalizada os produtos.

NA CHULA
Durante o sábado, dia 17,  

Lucas Teixeira, de 21 anos, e 
Alan Moraes, de 20, represen-
taram o CTG Candeeiro da 
Amizade na Chula. Ao todo, 
36 chuleadores se apresen-
taram no palco montado em 
frente ao pórtico de entrada 
do Parque da Oktoberfest. 
Apesar do empenho e da 
dedicação, os vera-cruzenses 
não se classificaram, mas con-
tam da experiência de estar 
entre os melhores do Estado.

“Na Chula, cada ano é 
uma nova história. Não con-
segui classificar para os 12 
semifinalistas mas mesmo 
assim não fico triste e não 
me desmotivo. Só de pisar 
naquele palco mais um ano 

para mim é uma grande 
honra”, reflete Lucas, que ga-
rantiu presença no palco pelo 
quarto ano. “Não me desani-
mo, pois tudo é aprendizado  
e desistir é algo que não passa 
pela minha cabeça em ne-
nhum momento”, completa.

Os ensaios foram intensos  
até que os jovens pudessem 
chegar no palco do Enart 
neste ano. Para Alan foi uma 
realização, já que foi a primei-
ra participação. Para ele foi 
muito bom chegar no Enart. 
“Já é uma vitória”, diz. “Estar 
entre os melhores do Estado 
não é para qualquer um. 
Não é fácil, mas certamente 
é gratificante”, declara. Em 
seus planos está se empenhar 
ainda mais e buscar evoluir.

NA TORCIDA E 
NO ACAMPAMENTO 
A torcida para a Invernada 

Adulta do CTG Candeeiro foi 
intensa desde sexta-feira à 
noite, quando o grupo subiu 
nos tablados para a primeira 
apresentação. Foi quando 
cerca de 400 pessoas saíram 
de Vera Cruz para conferir 
a performance do grupo no 
Pavilhão 2 do Parque da 
Oktoberfest, em Santa Cruz 
do Sul. Além de familiares, 

amigos e admiradores do 
tradicionalismo estiveram lá. 

Do público que se fez pre-
sente, parte também apro-
veitou para acampar. Desde 
quinta-feira da semana pas-
sada havia integrantes do 
CTG organizando o espaço 
que serviu de morada nos três 
dias de Enart. O secretário de 
Cultura e Turismo, Marcelo H. 
de Carvalho também marcou 
presença, tanto na torcida 
quanto no acampamento.

Durante os dias 16, 17 e 18 
de novembro, o Parque da 
Oktoberfest, em Santa Cruz 
do Sul, foi palco da 33ª edição 
do Encontro de Artes e Tradi-
ção Gaúcha (Enart), que é pro-
movido pelo Movimento Tra-
dicionalista Gaúcho (MTG). 
Nesta edição, foram cerca 
de quatro mil competidores, 
em mais de 20 modalidades 
artísticas, entre elas danças 
tradicionais, chula, danças 
gaúchas de salão, declamação 
feminina e masculina.

Os três dias foram intensos 
para aqueles que concorre-

ram. Até o fim da noite de 
domingo, o coração batia 
acelerado até que pudessem 
conhecer os campeões de 
cada modalidade. Nas dan-
ças tradicionais, no principal 
grupo, a Força A, quem levou 
o troféu para casa foi o CTG 
Rancho da Saudade, de Ca-
choeirinha. Este foi o sexto 
ano que o grupo conquistou 
o primeiro lugar.

Na Força B, o CN Boitatá 
conquistou o primeiro lugar.  
Apesar de não ter conquis-
tado o troféu destaque, a 
Invernada Adulta do CTG 

Candeeiro da Amizade, de 
Vera Cruz, comemora a sua 
colocação, ficando na 10ª 
posição dos 20 grupos que 
participaram da finalíssima, 
e também pelo retorno aos 
tablados após cinco anos. “O 
Candeeiro entra pela segunda 
vez na história entre os 10 
primeiros colocados”, lembra 
Alex Von Martin, responsá-
vel técnico ao lado de Bruna 
Kohl. “A última vez foi em 
2009, quando ocupou a 6ª 
colocação”, completa.

“Não foi fácil chegar até 
aqui. Estamos de alma lavada. 
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