Circuito Candonguêro agita pré-carnaval em
Ouro Preto

Já há quase uma década, o tradicional Circuito Candonguêro começa nesta sexta-feira, 10 de
Fevereiro. Neste ano, o circuito acontece entre os dias 10 e 19 de fevereiro, percorrendo seis bares
e restaurantes, de diferentes espaços da cidade.
O projeto Circuito Candonguêro tem por objetivo valorizar e difundir a música popular brasileira,
própria de nosso universo carnavalesco, e o cancioneiro de artistas e compositores locais, que
contribuíram para a criação de uma paisagem sonora do carnaval de Ouro Preto, colocando em cena
a obra de nomes nacionalmente conhecidos como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso e
Lenine; lado a lado dos ouro-pretanos Vicente Gomes, Edmundo Guedes, Vandico, Seu Walter das
Latinhas e Jorge Adílio.
Para o Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, Angelo Oswaldo, o Candonguêro mostra
toda a força cultural do carnaval como uma das matrizes da melhor música popular brasileira. "O
Circuito, que começa antes mesmo do carnaval, traz de volta o grande cancioneiro popular ligado ao
tema e da vida ao nosso patrimônio musical. É uma das iniciativas mais originais nessa grande festa
brasileira", afirma.
Segundo Chiquinho de Assis, o Circuito Candonguêro se consolidou ao longo da última década como
uma das principais opções pré-carnavalesca no que se refere à música brasileira. "É um espaço do
encontro, da magia, da paz e do bem. Um lugar onde se vai para cantar e dançar. Poder nos
apresentar nessa sinergia, nas ruas e praças da cidade é um privilégio que muito nos honra",
comenta o músico.
Para Gilson Fernandes, da Holofote Cultural, o Circuito Candonguêro é esperado por grande número
de pessoas. "Além de ser uma grande oportunidade para festejar, o circuito também é uma
ferramenta de injeção financeira na economia local, considerando que o evento atrai um grande
público".
Didito Camillo, produtor do evento, conta que o Circuito Circuito Candonguêro no início era uma
pequena roda de samba que reunia amigos artistas, músicos e amantes da música. "Uma mesa ao
centro e muita alegria ao entorno. A cada dia um bar diferente recebia Os Candonguêros. Era um
aperitivo do que estava por vir no Largo da alegria durante o Carnaval. E hoje o circuito é o pré
carnaval de Ouro Preto, que atrai um seleto público da região dos inconfidentes para curtir o melhor
da música brasileira e as preciosidades escondidas nos entrecantos da Vila Rica".
Quem estiver presente durante o evento, poderá adquirir camisas do Bloco Candonguêro que sai
com seus bonecos na segunda-feira de carnaval, embalado pelos tambores do Maracatú Lua Nova.

Confira a programação completa abaixo:

Sexta – 10/02: Rua Nova – Cachoeira do Campo – PRÓXIMO AO RESTAURANTE BANDEIRANTES –
21h
Sábado – 11/02: Rua Tomé de Vasconcelos – Veloso de Baixo – PRÓXIMO AO BAR DO NICO – 18h
Domingo – 12/02: Praça do Antônio Dias – PRÓXIMO AO BAR DA MILTES – 15h
Sexta – 17/02: Rua São Francisco de Assis – Centro – RESTAURANTE BENÉ DA FLAUTA – 20h
Sábado – 07/02: Rua Prefeito Washington Dias – Barra – OURO PRETO TÊNIS CLUBE (OPTC) – 21h
Domingo – 19/02: Morro São Sebastião – BAR DA NIDA – 15h
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