
I Mostra de Sanfoneiros Dedos de Ouro 
Marcio Silva Produções 

22 de dezembro de 2017 



Como foi a mostra? 

A I Mostra de Sanfoneiros Dedos de Ouro foi realizada no dia 22 de dezembro de 2017 das 18:30 as 22:30  no Centro Solidário 
Bom Mix com a participação de empreendedores locais, os grupos de forró Pé de Serra Somos Nordestinos que abriu o 
evento e Os Coroas Bom de Xote trazendo a verdadeira  e autêntica música popular nordestina. Na ocasião foram 
homenageados dez sanfoneiros da região do grande Bom Jardim e adjacências, dentre eles o Sr. Joel Lima – Joel do Acordeom 
e Brasilino do Acordeom ambos dos grupos Pé de Serra Somos Nordestinos e “Os Coroas Bom de Xote” respectivamente, que 
animaram o evento sociocultural. Três dos sanfoneiros homenageados pela mostra não puderam estar presentes, por conta 
de problemas pessoais, dos quais não cabe ser mencionados neste relatório, porém todos eles receberam suas placas de 
homenagem pessoalmente em suas casas. O publico compareceu, porém com o contexto de extrema violência imposta pelas 
facções em nossas periferias, principalmente o grande Bom jardim, mesmo sendo a entrada gratuita e um final de semana, 
sentimos que podia ser melhor, com a presença de mais pessoas, inclusive pessoas da terceira idade e famílias.  

Durante o evento, empreendedores locais estiveram presentes com a venda de artesanatos, alimentos e bebidas, conforme a 
proposta do projeto que era incluir o empreendedorismo local sustentável. O Centro Bom Mix foi cedido em parceria como 
contrapartida e, a infraestrutura foi contratada com recursos do projeto aprovado. Em anexo declaração e documentação 
comprobatória de realização do projeto. 

Por conta de problemas pessoais de saúde, onde tive que realizar uma pequena cirurgia e passar por um período de 
recuperação, demorei fazer contato com a coordenação de programação dos CUCAS de Fortaleza e do Centro Cultural do Bom 
Jardim – CCBJ e quando tive a oportunidade de procurá-las, não foi possível realizar o seminário “Produção de eventos 
culturais, criatividade e sustentabilidade”, nos referidos espaços conforme proposto no projeto aprovado. Estando com o 
prazo de vigência do projeto corrido e já encerrando os trinta dias para a prestação de contas, então procurei a Secretaria da 
Cultura de Fortaleza – Secultfor, na pessoa da Sra. Claudia e a coordenação do financeiro para me orientar sobre a 
possibilidade de realizar o referido seminário em outros espaços socioculturais, no que fui atendido e orientado que era 
possível sim e que não haveria prejuízo ao projeto e nem atecnía na prestação de contas por cona da mudança do local de 
realização da contrapartida. O seminário foi realizado no Centro Cultural do Bom Jardim dentro da programação do 5º 
aniversário do grupo de danças urbanas “Laboral Crew” e no Ponto de Cultura Casa AME em parceria com o Coletivo Bom 
Jardim Produções, conforme declarações e fotos em anexo. Agradeço o apoio da Secretaria da Cultura de Fortaleza que, por 
meio do Edital das Artes – 2016 me possibilitou a oportunidade de realizar um vento como este, que valoriza e reconhece os 
mestres da sanfona que estão no anonimato das mídias e do mercado musical da cidade. Lamento a demora no recebimento 
do recurso, pois isto interferiu no planejamento e no formato do evento, que poderia ser melhor, sem contratempos pessoal 
e coletivo. 

 


















