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O projeto cultural, “Caravana Teatro-Instru-
mental”, trazer para Não-Me-Toque o músico Mar-
cello Caminha integrando a programação dos Fes-
tejos Farroupilhas.

 Marcello Caminha fará uma apresentação de 
música instrumental na noite do domingo, 16 de 
setembro. O show iniciará às 19 horas, no lonão 
especialmente armado para a ocasião, ao lado do 
Ginásio Harry Erpen, no centro da cidade. Além da 
apresentação, o músico também fará uma oficina 
de violão gaúcho com o público, no mesmo local, 
às 16 horas. A entrada para ambos é gratuita. 

Caravana Teatro-Instrumental trata-se de um 
projeto que realiza apresentações de música ins-
trumental e de teatro. O projeto percorre diferentes 
cidades, a fim de descentralizar a cultura e valori-
zar o público participante. O acesso é totalmente 
gratuito e livre para todos os públicos. 

Caravana Teatro-Instrumental tem o planejamen-
to cultural da D. Marin, produção da Mega12 Feiras 
e Eventos, patrocínio do banco Banrisul e a reali-
zação do Ministério da Cultura e Governo Federal.

Sobre o músico
Marcello Caminha é violonista, intérprete e 

compositor. Em 1985 começou a participar do 
Movimento Nativista, obtendo muitas premiações 
como instrumentista e compositor em vários festi-
vais de música. Hoje, já conta com 14 CDs gra-
vados, entre eles a coletânea Sucessos de Ouro, 
primeira coletânea de músicas de violão lançada 
no Rio Grande do Sul e o CD Influência, vencedor 

do Prêmio Açorianos de Música 2008 em três ca-
tegorias. Marcello Caminha e seu grupo levam ao 
palco uma lista do que existe de mais marcante na 
sonoridade regional.

Lonão Galponeiro
A estrutura do Lonão Galponeiro que será mon-

tada ao lado do Nenão para o show de Marcello 
Caminha já vai estar disponível para atividades dos 
Festejos Farroupilhas desde o sábado (15). A pa-
tronagem do CTG Galpão Amigo e os integrantes 
da Invernada de Danças Adulta estão preparando 
oficinas da cultura gaúcha, apresentações de ta-
lentos locais e show com o grupo Alma Campeira.

Para o evento Oiga-lê Tchê, das 14h às 17h, 
aberto para crianças, jovens e adultos, serão mi-
nistradas oficinas: campeira (como encilhar um ca-
valo, laço vaca parada e passeio a cavalo); bocha 
campeira; jogos campeiros (tava, tetarfe e truco) e 
nó de lenço.

No local também vai estar funcionando uma 
praça de alimentação e, a partir das 20h, iniciam 
as apresentações de talentos locais. Às 22h, show 
com o grupo Alma Campeira e tablado para quem 
quiser dançar. Para esse momento será cobrado in-
gresso de R$ 15,00 e quem comparecer pilchado 
paga R$ 10,00.

No domingo, as atividades no Lonão Galpo-
neiro começam às 15h30, com mateada. Às 16 h 
tem a oficina de violão, oportunidade de receber 
dicas do premiado violonista Marcello Caminha, e 
show às 19h.

Projeto Caravana Teatro-Instrumental no dia 16

Na terça-feira (3), Não-Me-
-Toque recebeu a terceira caval-
gada da Chama Crioula desde 
que foi acesa em Iraí (RS).

Os Festejos Farroupilhas deste 
ano foram abertos oficialmente na 
manhã 10 de agosto, com o acen-
dimento da chama crioula. Neste 
ano, a solenidade foi realizada às 
margens do rio Uruguai, em Iraí 
– cidade escolhida para sediar a 
71ª Geração e Acendimento da 
Chama Crioula do RS. O evento 
reuniu representantes das 30 Re-
giões Tradicionalistas (RTs). 

O grupo de Passo do Sobra-

Na rota das Cavalgadas da Chama

Galpão Amigo recepcionou a 14ª Cavalgada Farroupilha de Passo do Sobrado

PA
G

. 1
0 

| A
 F

O
LH

A 
| N

ÃO
-M

E-
TO

Q
U

E 
 | 

6 
D

E 
SE

TE
M

BR
O

.

do, da 15ª RT, partiu de Palmeira 
das Missões, no dia 1º de setem-
bro, onde pegou a centelha da 
Chama Crioula, seguiu por Cha-
pada, São Bento do Sul e chegou 
em Não-Me-Toque ao meio deia 
de terça-feira, instalando acam-
pamento no CTG Galpão Amigo, 
onde pernoitou. Os cavalarianos 
partiram na manhã de ontem, 
rumo a Mormaço, Soledade, 
Santa Cruz do Sul e previsão de 
chegada em Posse do Sobrado 
na manhã de domingo (9), quan-
do serão recepcionados pela 
comunidade e participam da ce-
lebração de uma missa na Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário.

O coordenador da 14ª Caval-
gada Farroupilha, Arleno Kroth, res-
saltou a hospitalidade por onde pas-
sam e agradeceu ao patrão do CTG 
Galpão Amigo pela cordialidade dos 
não-me-toquenses.

O patrão Celito Zuffo e o ex-pa-
trão Clézio Goettems receberam lem-
branças dos tradicionalistas visitantes, 
como forma de agradecimento. 

- É uma honra para nós pro-
pagarmos a cultura do Rio Gran-
de por onde passamos, mas 
especialmente, por estarmos 
perpetuando a tradição junto às 
novas gerações – afirmou Kroth.

O grupo é formado por 45 
participantes que se dividem entre 
cavalarianos e apoio. A comitiva 
conta com um carreta, um ônibus, 
duas caminhonetes com carreta 
para cavalo e uma pic-up; 28 ca-
valos, uma carroça e uma charrete.

Principais atrações dos Festejos Farroupilhas de Não-Me-Toque


