Destaques da programação

Prévias 

A Semana Pré-carnavalesca no Recife vem “esquentar” os foliões, numa preparação para os quatro dias da folia de Momo. Com uma programação diversificada e distribuída em três pólos do Centro da cidade (Marco Zero, Pátio de São Pedro e Arsenal da Marinha) não vão faltar opções para aqueles que desejarem antecipar a brincadeira. Entre os destaques da programação estão as comemorações do Dia do Frevo, o 2º Festival de Caboclinhos e Tribos Indígenas, o III Encontro de Bois, além da realização de diversos ensaios de blocos.

No dia 09 de fevereiro, o Frevo, Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, completa 102 anos. A Prefeitura do Recife preparou uma programação repleta de atrações para comemorar a data. A festa começa às 17h, em vários pontos do Centro da cidade. Às 17h, na Praça da Independência, haverá apresentação da Frevioca. No mesmo horário, a Orquestra de Frevo Vando Nóbrega tocará no Pátio de São Pedro, Pólo de Todos os Ritmos. Ainda às 17h, um grande Arrastão parte da Rua Nova, passando pela Rua do Sol e, em seguida, partindo para o pólo de Todos os Ritmos (Pátio). No local, a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, sob a batuta do maestro Forró, vai dar o tom e o ritmo da festa. 
 
Além disso, passistas e amantes do frevo vão se juntar a um grande arrastão cuja concentração começa às 16h, na Rua Nova. Duzentos passistas da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges, além dos campeões e vice-campeões do Concurso de Porta-Estandartes 2009, marcarão presença no evento. O Arrastão do Frevo segue em direção ao Pólo de Todos os Ritmos (Pátio) onde os cantores Claudionor Germano e Silvério Pessoa, acompanhados da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério apresentam o show "Capiba, Madeira que cupim não rói".

Os novos talentos da cena musical pernambucana poderão ser conferidos no Pré AMP ano 6. O festival é realizado pela Articulação Musical Pernambucana (AMP), com patrocínio da Prefeitura do Recife, e acontece nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Além de revelar as influências mais marcantes da música feita em Pernambuco, também é encontro garantido com a música que nasce nas comunidades, garagens, porões, becos e sedes dos coletivos urbanos e suburbanos. Por este e outros motivos, também está devolvendo ao seu público e ao período que antecede o Carnaval, oficinas de palco, som e iluminação (holdie) e improvisação musical (com o músico Alex Corezzi). O clima que deve pairar nos três dias de evento é um misto de reviver bons momentos das antigas edições e aquecer o caldeirão de ritmos que vem fazendo do som de Pernambuco um dos mais respeitados e requisitados do país. Tendo como destaques nas três noites de programação: Zé Brown, Isaar e Lula Côrtes (homenageado). 

A nostalgia e o lirismo dos antigos carnavais serão revividos no dia 17 de fevereiro, das 14h às 18h, durante o 7º Baile de Carnaval da Terceira Idade, no Chevrollet Hall. Promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Assistência Social e o Instituto de Assistência Social e Cidadania (Iasc), a prévia reunirá mais de 10 mil foliões de vários grupos da terceira idade, de instituições de longa permanência e das ONGs que integram a Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa atendidos pelos programas do município.  O tema do evento é “Frevo para Todas as Idades” e terá como atrações os cantores e orquestras de frevos. Outros convidados da festa serão o Rei e a Rainha do Carnaval do Recife. 

A concentração do Nem Com Uma Flor têm início às 14h do dia 19 no Terminal Marítimo, no Bairro do Recife, onde toda mulher acima dos 16 anos poderá levar um kit de higiene pessoal para trocá-lo por uma camisa do bloco.  Por volta das 17h, o bloco sairá da Praça do Marco Zero, acompanhado de duas orquestras de frevo, e percorrerá as ruas do Bairro do Recife. Todo o material arrecadado será encaminhado à Casa Abrigo Sempre Viva do Recife, que acolhe mulheres e filhos vítimas de violência doméstica.

O Pátio de São Pedro, Pólo de Todos os Ritmos do carnaval recifense, recebe os foliões em sua prévia carnavalesca a partir de 15 de fevereiro. Neste dia, acontece o 3º Encontro de Bois de Carnaval, quando 11 bois de diversos municípios se reúnem em uma demonstração de resistência de um dos mais belos espetáculos da cultura pernambucana. Até o dia 20 de fevereiro, estão programados desfiles de agremiações e apresentações de passistas e orquestras.
 
A Praça do Arsenal da Marinha, onde funciona o Pólo das Fantasias, contará com atrações do domingo (15) até a sexta-feira (20). Neste pólo haverá  desfiles de diversas agremiações carnavalescas, além de orquestras e bandas de frevo. Clubes, troças, Ursos, Bois, Maracatus e Escolas de Samba se apresentarão no local. 

No palco montado na praça do Marco Zero (Pólo Multicultural) a programação inicia-se na segunda-feira (16), às 19h, com o ensaio geral da “Apoteose” do Carnaval 2008. Já na terça (17) e na quarta (18), no mesmo horário, será realizado o ensaio geral da Abertura do Carnaval, com a presença do percussionista Naná Vasconcelos, dos batuqueiros de 14 nações de maracatu, orquestra e coral. Na quinta-feira (19), acontece o 3º Festival de Caboclinhos e Tribos Indígenas, às 18h. O evento vai contar com 18 agremiações que desfilarão pelas ruas do Bairro do Recife fazendo uma homenagem especial a Seu João, do Caboclinho Tapirapé. A concentração acontece às 18h, no Cais da Alfândega. Ainda na quinta, às 20h, sai do Marco Zero o Trem do Frevo da CBTU.  
  
Destaque da programação

 O Carnaval Multicultural do Recife será aberto, oficialmente, na sexta-feira, dia 20 de fevereiro, às 19 horas, com uma grande festa no Pólo Multicultural. No palco, o percussionista Naná Vasconcelos regerá 500 batuqueiros de 14 nações de maracatu de baque virado que vêm em arrastão da Rua da Moeda até a praça – alguns deles seculares, como o Leão Coroado, fundado em 1863. Num encontro inusitado entre vários estilos musicais, o Mestre Naná divide o palco com os seus convidadas especiais como Caetano Veloso, o maestro Forró e a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério, o pianista Vitor Araújo, além do coral Voz Nagô e o balé Magê Molé. Depois da saída dos batuqueiros e de Naná Vasconcelos, o show continua sob a regência do maestro Forró e da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério que contará com Caetano Veloso cantando frevos junto ao Coral Edgard Moraes. Depois a noite segue com o frevo cantado por Claudionor Germano e Miúcha. A Prefeitura do Recife estima que pelo menos 500 mil pessoas estarão no local durante a festa de abertura.

O Palco do Marco Zero também celebra os grandes encontros do Carnaval como o Projeto Nave do Frevo em que Silvério Pessoa, Lula Queiroga, Fred 04, Fábio Trummer (Banda Eddie), China, Junior Barreto, Isaar e Mônica Feijó fazem juntos no palco uma homenagem ao compositor Carlos Fernando; o encontro de Silvério Pessoa com Fernanda Abreu e Fábio Trummer, da  banda Mundo Livre com o francês Manu Chao e o ucraniano Eugene Hütz do grupo multinacional Gogol Bordello, da Nação Zumbi com Siba e a Fuloresta, dos sambistas pernambucanos Belo Xis, Ramos Silva e Gerlane Lops, dos maestros e intérpretes da nossa terra numa grande Orquestra Multicultural.

No sábado a programação começa com o desfile de 11 agremiações vice-campeãs no Grupo Especial, às 17h20. À noite, tem Antônio Nóbrega, Silvério Pessoa e convidados e Elba Ramalho. 

A cobra da Companhia Forrobodó de Dança e o dragão do bloco Eu Acho é Pouco se encontram para uma peleja divertida com a participação de Antúlio Madureira e a Orquestra Perré Bumba começando a festa no domingo, às 17h. O Encontro de Maracatus de Baque Solto acontece às 19h com a participação de 9 grupos. À noite tem Spok Frevo Orquestra e Mundo Livre entre outros. À noite tem show da consagrada Spok Frevo Orquestra e da banda Mundo Livre S&A, entre outros

Segunda-feira, dia 4, tem o tradicional Encontro de Blocos de Pau e Corda, às 16h15, com apresentação de 20 blocos e uma homenagem especial ao Bloco da Saudade e aos seus fundadores Marcelo Varella e Zoca Madureira. A noite é do samba. Os sambistas da terra Belo Xis, Ramos Silva e Gerlane Lops esquentam os tamborins no pólo, a partir das 22h30, seguidos dos shows de Leci Brandão e de Maria Rita. 


Na terça-feira, tem desfile das agremiações campeãs do grupo especial de 2008 às 17h. Acontece os shows de Geraldo Azevedo e de Alceu Valença e a Apoteose de encerramento do Carnaval com a Orquestra Multicultural do Recife e seus 150 músicos sob a regência do maestro Spok, que conta com a participação especial de mais 9 maestros e de cantores convidados. Tudo acaba com o Encontro dos Bonecos Gigantes do Recife, num grande Arrastão do Frevo começando da Av. Marquês de Olinda, passando pelas principais ruas do Bairro do Recife até chegar de volta ao Marco Zero.

O Pólo de Todos os Frevos (Av. Guararapes) pega fogo no sábado, quando desfila a maior agremiação carnavalesca do mundo, o Clube de Máscaras Galo da Madrugada, que arrasta uma multidão de um milhão e meio de foliões. Enquanto os trios elétricos tocando frevo não passam, no palco montado no local a animação fica por conta da Spok Frevo Orquestra, seguida da Orquestra Popular da Bomba do Hemetério com participações de Silvério Pessoa e China. Por lá, ainda passam nos dias de folia, Alceu Valença, Orquestra do Maestro Duda, banda Som da Terra, Nena Queiroga, Marrom Brasileiro, André Rio, Gustavo Travassos, Nonô Germano, Alceu Valença, Almir Rouche, J. Michiles e Rosana Simpson, além de blocos, troças, clubes de frevo, das freviocas e do Momomóvel, o carro real do Rei Momo e da Rainha do Carnaval. À tarde, de domingo a terça de Carnaval, tem orquestras de frevo e passistas nas três Estações do Frevo localizadas em frente ao antigo Bar Savoy (Av. Guararapes), na Praça da Independência e na Rua do Sol.

Os grupos afro encontram-se no Pólo Afro (Pátio do terço). No domingo, às 17h acontece o Encontro de Blocos Afro e às 20h, o Encontro de Afoxé.  Outra grande atração do Carnaval acontece na segunda, na Noite dos Tambores Silenciosos. As crianças esquentam os tambores às 17h com o rufar dos tambores das nações de maracatus mirins. A partir das 20h, 24 nações de maracatus de baque virado participam da cerimônia. A marcha dos dançarinos é marcada pela batida de tambores. Estandartes trazem o nome dos maracatus e são seguidos por uma corte vestida como reis e rainhas africanos. A apoteose acontece à meia-noite, quando todas as luzes do bairro de São José são apagadas e os maracatus são liderados por tochas até a porta da igreja do Pátio do Terço. O silêncio é quebrado pelo bater de tambores. Nesse encontro, o babalorixá Raminho de Oxóssi, atual responsável pelo ritual, alinha os batuqueiros e rege um coro de mães-de-santo que rezam com ele. Na terça, tem ainda uma roda de samba com Wellington do Pandeiro, Belo Xis e Jorge Ribas.

O belíssimo casario colonial do Pátio de São Pedro, onde fica o Pólo de Todos os Ritmos recebe em seu palco de 1 a 5 de fevereiro, Arlindo dos 8 Baixos, Coco Raízes de Arcoverde. a Esteel Band (Cuba) com participação do maestro Forró, China com participação de Marina de La Riva e Nina Becker, Junio Barreto, Mesa Autoral de Samba, Karina Buhr, Ortinho, banda Eddie e Academia da Berlinda, entre outrosNa segunda-feira de Carnaval acontece o Encontro de Bois e Ursos, às 16h e desfile de agremiações.
 
A Praça do Arsenal da Marinha, onde fica o Pólo das Fantasias e Carnaval Infantil, revive os antigos carnavais com desfile de blocos de pau e corda e as crianças descobrem o que é brincar o Carnaval e a valorizar sua cultura com programação para elas a partir das 14h. O palco receberá, de 2 a 5 de fevereiro nomes a Orquestra Popular da Bomba do Hemetério com participação especial de Claudionor Germano, Coral Edgard Moraes e Miúcha; Zoca Madureira; Ed Carlos; Lucinha Guerra; Getúlio Cavalcanti; Banda de Pau e Corda; Gonzaga Leal e o projeto Maracatu Atômico Kausnavial com Jorge Mautner, Nelson Jacobina e Maracatu Estrela de Ouro de Aliança.  No chão, desfiles de blocos de Pau e Corda, Encontro de Caboclinhos e Noite dos Mascarados.

O Pólo das Tradições fica no Pátio de Santa Cruz e é lá que desfilam as  tradicionais agremiações carnavalescas do Bairro da Boa Vista e adjacências, apresentando o mais autêntico carnaval pernambucano. Como em todos os anos, no domingo de carnaval, acontece uma animada manhã de sol no tradicional Mercado da Boa Vista. Neste mesmo local acontece um café da manhã com compositores de marchas de blocos, na segunda, às 10h, com apresentação de novas e antigas canções ao vivo. Quarta-feira de cinzas é o dia do Bacalhau na Vara, ao meio-dia.

No Pólo Mangue acontece o festival Rec Beat. As bandas Desorden Público (Venezuela), Bombaestéreo (Colômbia) e Original Hamster (Chile) revelam a vertente latina do evento que contará ainda com bons nomes da cena pernambucana e revelações do cenário nacional como Cordel do Fogo Encantado, que nasceu exatamente no palco do Rec-Beat em 1999, DJ Dolores.. Entre as novidades da cena local, tem a cantora/DJ/artista-plástica Catarina Dee Jah. O Rec-Beat traz ainda dois novos grupos do cenário independente nordestino: Burro Morto (PB) com seu som psicodélico que mistura jazz, funk, entre outros ritmos e a banda instrumental Camarones Orquestra Guitarrística (RN) que passeia pelo rock'n'roll e pela surf music. 

Há oito anos acolhendo fãs de raves e os foliões com sede de festa até o sol raiar, a Tenda Eletrônica do Pólo Mangue promete, mais uma vez, muitos BPMs em uma programação diversificada para a madrugada do carnaval recifense. Nomes locais, nacionais e internacionais, foram convidados para comandar as pickups. A abertura da Tenda, no dia 21, fica sob a responsabilidade do DJ pernambucano Leo Loyo seguido da badalada DJ alagoana Lyah. No pólo tem também tenda eletrônica e Desfile Manguefashion mostrando o look dos estilistas  Carol Azevedo, Maria Esther, Germana Uchoa, Cecília Montenegro e Cássio Bonfim.

Chão de Estrelas, Alto José do Pinho, Ibura, Casa Amarela, Santo Amaro, Várzea, Jardim São Paulo e Nova descoberta, que formam os Pólos Descentralizados, recebem Elba Ramalho, Maria Rita, Pitty, Nonô Germano, Cordel do Fogo Encantado, Chá de Zabumba, Nando Cordel, André Rio, Reginaldo Rossi, Nádia Maia, Geraldo Azevedo, Nação Zumbi, Mombojó, Mônica Feijó, Geraldo Maia, Maciel Salu, Josildo Sá, Zé Brown, Comunidade Azougue, Coco do Amaro Branco, Bonsucesso Samba Clube, Trio Pouca Chinfra, Zé Cafofinho, Eta Carinae, Cristina Amaral, Cascabulho, China, Selma do Coco, Bande Cine e vários outros.


