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BELÉM, SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2016

 primeira noite de domingo no 
Arraial de Todos os Santos foi 
de festa. Cerca de quatro mil 

pessoas foram ontem ao Centur 
conferir as atrações da programa-
ção de grupos juninos de municí-
pios paraenses. Sob a coordenação 
da Fundação Cultural do Pará 
(FCP), o Arraial funcionou desde as 
15 horas e atraiu gente de todas as 
faixas etárias. 

“Eu não pude dançar na minha 
quadrilha este ano, mas vim para o 
Arraial e trouxe o meu filho, de três 
meses, para gostar como eu gosto”, 
afirmou Suzy Pantoja. Já Odete Fer-
ro, 78 anos, não titubeou em dizer o 
motivo pelo qual gosta de quadri-
lhas juninas: “É para animar!”.

E as quadrilhas não fizeram por 
menos. Com coreografias e indu-
mentárias coloridas, esses grupos, 
mirins e adultos, conseguiram 
manter a atenção da plateia nas 
arquibancadas. Além de grupos de 
quadrilha na Praça do Povo, o pú-
blico pôde assistir a apresentação 
dos Grupos de Danças Folclóricas 
Arirú Tupã Pará(Marco), Boi de 
Máscara Vaca Velha (São Caetano 
de Odivelas) e Grupo Folclórico 

Amazônia (Ananindeua). No teatro 
Margarida Schivasappa se apresen-
taram o Cordão de Pássaro Peque-
no Guará (Jurunas) e Grupo Junino 
Pássaro O Uirapuru (Pedreira). 

Com 30 personagens e contan-
do a história do irmão do impera-
dor que sequestra os dois filhos de 
sua alteza para tentar ficar com a 
herança real, no espetáculo “Mis-
térios e Segredos do Castelo de 
Avellar”, o grupo O Uirapuru feste-
jou seus 49 anos de funcionamento. 
Muitas pessoas acompanharam o 
boi de máscaras Vaca Velha até o 
palco na Praça dos Artistas. O gru-
po existe desde a década de 80, mas 
foi resgatado este ano. “Trouxemos 
cabeçudos, mascarados, a vaca e 
uma orquestra”, disse o coordena-
dor do grupo, Ivan Sarmento.

O diretor de Interação Cultural 
da FCP, Walter Figueiredo, disse 
que cerca de 10 mil brincantes se 
apresentarão no Centur até 2 de ju-
lho, como parte do Arraial. “Essas 
apresentações funcionam como 
uma vitrine para o trabalho dos 
produtores culturais, que contam 
com o apoio do Governo por meio 
do Arraial”, destacou.  

QUATRO MIL EM RITMO JUNINO
MILHARES DE PESSOAS FORAM AO CENTUR CONFERIR AS APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS NO ARRAIAL DE TODOS OS SANTOS
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 Quadrilhas juninas encantaram o público que foi ao Centur com suas coreografi as e roupas coloridas
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Grupos de Pássaros Juninos encerram apresentações 
Na manhã de ontem, no teatro 

do Museu Paraense Emílio Goel-
di, em Belém, houve a segunda e 
última apresentação dos grupos 
de Pássaros Juninos, um tipo de 
teatro popular musicado tipica-
mente paraense, tradicional nas 
festividades de São João.  

A programação começou na 
noite de sábado, com quatro gru-
pos, e outros seis ficaram para 
ontem. “O espaço escolhido tem 
tudo a ver com passado e une 
vários tipos de pessoas: turistas, 
moradores da cidade, adultos, 
crianças. Essa é uma mostra que 
acontece todo o ano e é caracterís-
tica de teatro, por isso está nesse 
lugar”, explicou Nazaré Morais, 
coordenadora da Mostra de Pás-
saros e Cordões. 

Coordenadora do Pássaro Tu-
cano, o primeiro a se apresentar, 
na manhã de ontem, Iracema 

Oliveira explica que eles são co-
nhecidos como “grupos juninos” 
porque abrangem aves e outros 
bichos e sempre se preparam para 
a quadra junina. “A diferença é 
que, na hora da apresentação, o 
grupo de cordão faz a meia lua e 
apresenta a peça. Já os de pássa-
ros entram várias vezes em cena 
e trocam de roupa. Se chamam 
pássaro porque cada grupo tem o 
nome de uma ave”, ressalta. 

Além da apresentação desse 
último final de semana, que fez 
parte da programação oficial da 
Prefeitura de Belém, o Arraiá da 
Capitá, os grupos de pássaros 
juninos, que vêm de bairros de 
Belém e de outras localidades dos 
distritos de Outeiro, Icoaraci ou 
Mosqueiro, têm se apresentado 
também, de quinta a domingo, no 
teatro Margarida Schivasappa, até 
o dia 26 de junho. 

A plateia foi grande, ontem, 
no Museu Emílio Goedi, para 
acompanhar as apresentações. O 
auxiliar de limpeza Marcos Pau-
lo Mota, de 33 anos, revelou que 
aquela era a segunda vez que ele 

assistia as peças dos grupos de 
Pássaros Juninos. “Está sendo 
muito bom, algo diferente. Nessa 
(do Grupo Tucano) gostei muito 
da apresentação do Marquês, da 
duquesa e do caçador”, disse.

MUSEU GOELDI

 Seis grupos de Pássaros Juninos se apresentaram ontem
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