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Sobre o Projeto A Invernada Artística do 
CTG Amizade Sem Fronteiras

Essa iniciativa visa dinamizar oficinas de dança 
com a finalidade de preparar uma apresentação de 
danças folclóricas gaúchas. As oficinas são realizadas 
no espaço artístico do CTG Amizade Sem Fronteiras e 
as apresentações, em quatro eventos promovidos por 
Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) da região sul 
do Brasil. A iniciativa tem como finalidade, valorizar 
a participação de crianças, adolescentes e adultos na 
modalidade e fortalecer a identidade cultural ligada às 
tradições gaúchas, como herança sociocultural passada 
de geração a geração.

Constituída em 1983, a Invernada Artística do CTG 
Amizade Sem fronteiras, tem como objetivo de preservar 
e recordar a cultura e tradições gaúchas e promover a 
sociabilidade das famílias em ações e eventos que zelam 
pela preservação das lendas, canções e danças do folclore 
tradicionalista gaúcho. 

A entidade também representa o CTG, levando o 
nome de São Lourenço d´Oeste a ser conhecido neste 
braço cultural. Entre as atividades desenvolvidas estão: 
a dança tradicional estilo Paixão Cortes e também os 
segmentos Individuais nas áreas de poesia, versos, música  
e instrumentais.

O público-alvo da Invernada Artística são crianças, 
jovens e adultos dos Municípios de São Lourenço do 
Oeste e Novo Horizonte, nas seguintes categorias e idades: 

- Invernada Iniciantes - todas as idades;

- Invernada Mirim - de 05 a 13 anos incompletos;

- Invernada Juvenil - de 13 a 17 anos incompletos; 

- Invernada Adulta -  de 18 a 35 anos;

- Invernada Veterana - acima de 35 anos;

- Categorias individuais de gaita, declamação, solista 
vocal, violão nas idades mirim, juvenil, adulto e veterano.


