
Candeeiro brilha e conquista título inédito à região
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CTG, que levou o 
boi-bumbá ao Enart, 
alcançou o primeiro 
lugar na força B e está 
classificado para a 
A no ano que vem

Os campeões do Enart 2019 foram conhecidos na 
noite de domingo, dia 17. O CTG Tiarayú, de Porto 
Alegre, conquistou o primeiro lugar na força A. Na 
edição do ano passado, havia ficado em segundo. 
Neste ano, quem garantiu o segundo lugar foi o CTG 
Rancho da Saudade, de Cachoeirinha. Já em terceiro 
ficou CTG M’Bororé, de Campo Bom. Em quarto, o 
Heróis Farroupilhas, de Caxias do Sul, e em quinto o 
Lalau Miranda, de Passo Fundo. 

Na força B, o CTG Candeeiro da Amizade, de Vera 
Cruz ficou campeão. Em segundo, Noel Guarany, 
de Santa Maria. Em terceiro, Laço da Amizade, de 
Casca. Em quarto, Fronteira Aberta, de Santana do 
Livramento. E em quinto, Felipe Portinho, de Marau.

Danças tradicionais foram definidas por sorteio momentos antes da apresentação Colorido da lenda do boi-bumbá encantou público e jurados, no pavilhão 2 do Parque da Oktober Resultado foi festejado pelos integrantes da invernada e amigos
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Uma apresentação de 
emocionar. Um espe-
táculo para euforizar 

quem nas arquibancadas as-
sistia. Um fim de semana para 
entrar na história. O sábado e 
o domingo, dias 16 e 17 de no-
vembro de 2019, estão no livro 
de memórias do CTG Candeei-
ro da Amizade, de Vera Cruz. 
Os integrantes conquistaram 
o primeiro lugar na força B do 
Encontro de Artes e Tradição 
Gaúcha (Enart), inédito para 
a 5ª Região Tradicionalista do 
Rio Grande do Sul. 

Ao levar a lenda do boi
-bumbá ao tablado do Pavi-

OS CAMPEÕES
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A conquista do CTG Can-
deeiro da Amizade é inédita 
e comemorada por todos 
ligados à 5ª Região Tradicio-
nalista. Coordenador, Luiz 
Clóvis Vieira lembra que 
o Candeeiro é o primeiro 
da região a ganhar a força 
B do Enart desde que ela 
foi criada. “E isso repre-
senta muito”, sublinha ele, 
que assistiu a apresentação 
no sábado. “Antes deles 
[dançarinos] entrarem na 
pista, fiz uma pergunta. 
Questionei se queriam ser 
campeões do Enart? Pedi 

lhão 2 do Parque da Oktober-
fest, a Invernada Adulta da 
entidade encantou. O colorido 
deu o tom da performance 

que, em alguns momentos, 
lembrou a euforia da Ginca-
na. Com criação da letra e da 
música de entrada e de saída, 
o CTG ainda foi premiado com 
a melhor música inédita de 
coreografia de saída. Se não 
bastassem as premiações de 
2019, o presente virá no ano 
que vem. Isso porque, com o 
título na B, o Candeeiro já está 
classificado para disputar a 
força A em 2020.

COMO FORAM 
AS APRESENTAÇÕES
O Candeeiro se apresentou 

pela primeira vez na noite de 
sábado e teve a coreografia ba-
seada na lenda do boi-bumbá. 
Conforme o instrutor, Alex 
Martin, a lenda é referente a 
uma crença religiosa e simboli-

za a ressurreição. “Queríamos 
trazer essa disseminação dos 
bois de norte a sul em folia”, 
pontuou ele, destacando que 
a ideia toda foi concebida a 
partir da temática “Os bois do 
meu Brasil: de norte a sul em 
folia”.

Além de fazer o público 
aplaudir a coreografia que 
ganhou muitas cores, o Can-
deeiro apresentou três danças 
tradicionais. Por sorteio, levou 
ao tablado “Dança do pezi-
nho”, “Xote quatro passos” e 
o “Caranguejo”. Classificados 
para a final, houve nova apre-
sentação na tarde de domin-
go, com a dança de entrada 
e saída, além de outras três 
tradicionais. A presença da 
torcida deu apoio ímpar aos 

dançarinos. Ao entrar e sair do 
tablado,  gritos de incentivo. E 
tudo isso colaborou.

Mas há uma pergunta laten-
te. E, talvez, dúvida de muitos: 
qual o segredo do Candeeiro 
da Amizade? O instrutor da 
Invernada Adulta não pensa 
duas vezes quando questiona-
do: dedicação. “Se tu tiver um 
grupo que acredita na ideia do 
instrutor e no trabalho, se em-
penhe com toda vontade, ele 
já é um grupo vencedor, um 
grupo que tem tendência a ser 
campeão”, diz. E o Candeeiro 
provou. Em novembro, por 
exemplo, em 15 dias foram rea-
lizados 12 ensaios. “É preciso 
dedicação e vontade, além de 
acreditar na ideia, de janeiro a 
novembro”, acrescenta. 

E será justamente isso que 
vão fazer no ano que vem. 
Apesar de a classificação estar 
garantida, sem a necessidade 
de passar pelas eliminatórias, 
é preciso foco. “O maior de-
safio, no momento, é manter 
a estrutura e organizar um 
cronograma detalhado para o 
ano seguinte”, diz. “Aumen-
tam o número de danças e o 
grau de dificuldade”, observa 
ele, feliz com o resultado do 
fim de semana e motivado 
pelo futuro do CTG.

que eles repetis-
sem que queriam 
ser, sim, campeões 
do Enart. Por quê? 
Porque só ganha 
aqueles que real-
mente querem”, 
frisa Vieira, que 
diz não bastar a 
região, o municí-
pio e a entidade 
quererem. É preciso que cada 
um, cada integrante da inver-
nada, queira ser campeão. “E 
eles mostraram isso”, pontua.

Tanto mostraram que con-
quistaram o título. Comemo-

ram na noite de 
domingo, inclusive 
com carreata pelas 
principais ruas de 
Vera Cruz. “O feito 
é grandioso. Eles 
disputaram com 
30 regiões e com 
40 das melhores 
invernadas do Es-
tado, contabilizan-

do forças A e B”, comenta 
Vieira, na expectativa já para 
ver o Candeeiro no palco da 
força A no ano que vem. “Vou 
perguntar novamente pra eles: 
‘vocês querem ser campeões 

“Eles são campeões por merecerem”
da força A do Enart?’ E eu 
sei que eles vão responder 
que querem. E sei que vão 
trabalhar para isso”, conta 
o tradicionalista, reiterando 
que o CTG de Vera Cruz 
tem uma invernada que faz 
história. “O Candeeiro vem 
fazendo história. Estou há 
13 anos como coordenador 
e vi as invernadas adultas 
se desfazerem e renascerem 
das cinzas”, comenta ele, 
que encerra dizendo que 
“são campeões por mere-
cerem, por quererem ser 
campeões”.


