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Editorial
O Boletim Eletrônico CPPA aproveita a edição de dezembro para agradecer aos seus leitores e colaboradores por ter
nos acompanhado e apoiado durante este ano. Esperamos que em 2010 possamos continuar este trabalho visando
sempre o crescimento e aperfeiçoamento. Para encerrar trazemos informações sobre como foi nosso ultimo evento
do ano: o II Circuito Mineiro de Capoeira CPPA. Até 2010!

:: II Circuito Mineiro de Capoeira CPPA
Por Teca Lobato

Foi com uma programação inovadora que o II Circuito Mineiro de Capoeira reuniu
capoeiristas de diferentes graduações e localidades dos dias 3 a 6 de Dezembro. O
evento passou por Sete Lagoas, Belo Horizonte e Pedro Leopoldo e contou com
batizados de capoeira, workshops, rodas e sorteios de camisas da marca Red Nose.
O evento teve início na quinta-feira com o batizado dos alunos na cidade de Sete
Lagoas e no dia seguinte continuou na academia Multisport em Belo Horizonte para o
Workshop de capoeira da Professora Maritaca. Mesmo com a chuva forte os
participantes se reuniram para uma roda na avenida Afonso Pena, encerrando muito
bem a sexta feira.
No sábado, o dia mais esperado do Circuito, os capoeiristas se encontraram no
Mercado Distrital do Cruzeiro para mais um Batizado e Troca de Cordas. A participação
de capoeiristas portadores de necessidades especiais da Apae de Mateus Leme, alunos
da Professora Maritaca e também os alunos do Projeto Social Jabuti, coordenado pelo
Instrutor Jabuti - que acontece na Vila Pindura Saia - deixou os participantes
comovidos e ainda mais inspirados.

Batizado em Sete Lagoas

Batizado em BH - Aluno
Bruno (PNE) e Instrutor
Jabuti

A participação do Ônibus Museu Capoeira disponibilizou uma grande diversidade de
livros e antigos documentos sobre capoeira para exibição. O projeto contou a presença
de Mestre Noventa e Mestre Gaio que se prontificaram para esclarecer e explicar
melhor o material.
O encerramento do evento aconteceu no ginásio Ceppel de Pedro Leopoldo e contou
com a presença da Secretária de Cultura Angélica Grellman Breunig e do Vereador e
Presidente da Câmara, Reginaldo Saraiva, além de 80 crianças dos projetos sociais
“Vem Ser” da ONG Cooperart – Coordenado pelo C.M Boca de Peixe – e “Educação com
Arte” que funciona em parceria com a Prefeitura de Pedro Leopoldo e é coordenado
pelo Instrutor Piau.

Batizado em BH

Para o Instrutor Piau, responsável pela organização do Circuito em Pedro Leopoldo, “o
evento foi ótimo e nem mesmo a chuva ofuscou o seu brilho. A presença dos pais foi
fundamental, eles puderam acompanhar de perto o passo dos filhos, verem a conduta
dos professores e conheceram melhor a capoeira.”
A participação, o envolvimento e a união dos membros do grupo reforçaram a
importância de focar cada vez mais no aprimoramento de eventos como o Circuito
Mineiro de Capoeira da CPPA. O sucesso do evento fortaleceu os vínculos entre os
capoeiristas e reservou mais energia para os próximos encontros.

Workshop do CM Boca de
Peixe em Pedro Leopoldo

Mestre Vermelho 27
José Carlos Andrade Bittencourt, conhecido na capoeiragem como Vermelho 27, nasceu em 09 de Março de
1936.
Foi discípulo de Mestre Bimba e muito querido por ele. Inicialmente tinha o apelido de Vermelho, porém resolveu
acrescentar o número 27 para se diferenciar de outro aluno cujo nome era também Vermelho (aluno do Mestre
Pastinha). Escolheu o 27, porque este era o seu número de sorte na roleta e também a placa do seu carro.
Em 1972 para ajudar Mestre Bimba que estava de mudança para Goiânia, comprou seu espaço e ficou com a missão
de preservá-lo, mantendo suas atividades. Mestre Vermelho 27 contou com a ajuda de várias pessoas entre eles
Mestre Boa Gente, Ferro Velho, Vermelho Boxel, Mestre Bahia, e Mestre Bando.
Uma demonstração do respeito e consideração que Vermelho 27 possuía por seu Mestre é que a antiga placa do
espaço “Centro de Cultura Física Regional” foi preservada, sendo alterada apenas após a morte de Bimba em
1974. Após essa infeliz data a placa foi retirada e o espaço ganhou novo nome “Centro de Capoeira Regional da
Bahia”.
Em18 de Maio de 1996, Mestre Vermelho 27 faleceu devido a problemas de insuficiência respiratória .

:: Mensagem de Final de Ano
O Boletim Eletrônico CPPA deseja a todos um Feliz Natal e um próspero Ano
Novo. Aproveitamos para agradecer aos nossos leitores que nos
acompanharam durante 2009, e a todos que nos trouxeram algum feedback e
incentivo. Agrademos também ao Instrutor Espanhol e graduado Toco pela
colaboração na Seção Mestres, ao Visconde aluno (CPPA Alemanha) pela
tradução para a o alemão, aos graduados Bode e Ponta Preta (CPPA Polônia)
pela tradução para o polônes e a todos aqueles que de alguma forma
contribuíram para o Boletim. Agradecemos em especial ao CM Boca de Peixe
por nos apoiar nesse projeto.
Que no próximo ano possamos todos contribuir um pouco mais para o
crescimento e para a consolidação dessa nossa paixão que é a capoeira. Que
tenhamos mais energia e saúde para continuar firme no caminho rumo à
realização de nossas metas e sonhos. Esperamos para 2010 mais novidades e
positividades para nosso Boletim Eletrônico CPPA.
Abraços,
Priscila Paiva e Teca Lobato

Recomendado
A Capoeira no Rio de
Janeiro 1890-1950
Izabel Ferreira - RJ
Novas Idéias - 2007
“A capoeira no Rio de Janeiro
1890 - 1950” aborda o período
entre o fim da República e
meados do século XX. O que o
faz importante pois a memória
da capoeira carioca dessa
época foi quase apagada.
O livro faz parte da Coleção
Capoeira Viva, que é composta
de livros históricos-etnográficos
adaptado s
de
pesquisas
acadêmicas.
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