Campanha recebe milhares de pessoas na 57ª Olimpíada e 2º Festival Olímpico
Escrito por Seção de Comunicação
Ter, 08 de Setembro de 2015 15:16 -

Esporte, cultura e gastronomia em Campanha!

Milhares de pessoas estiveram presentes em mais uma edição de sucesso da Olimpíada
Campanhense e Festival Olímpico. Os eventos, que reuniram esporte, cultura e gastronomia
em um único espaço, aconteceram de 28 de agosto a 07 de setembro, e foram realizados pela
Associação Olímpica e Prefeitura da Campanha.

Na área do esporte, 22 municípios participaram das competições de vôlei, futsal, tênis e malha,
em diversas categorias, realizadas nos ginásios do Campanha Esporte Clube e Canário. A
Grande Corrida da Independência também marcou presença na abertura oficial, em sua 32ª
edição, que saiu de Paraty até Campanha, percorrendo o trajeto da Estrada Real.

A Feira das Nações retornou, após o sucesso de 2014, ainda maior e melhor. Com 12
entidades participantes (quatro a mais que o ano anterior), em uma nova estrutura de
estandes, foram servidos pratos típicos que agradaram a todos os gostos, em uma área ampla
e bem estruturada. A feira também contou com uma exposição dos artesãos campanhenses e
seus trabalhos, além de um palco com shows de qualidade, contemplando diversos estilos
musicais, todos os dias.

1/2

Campanha recebe milhares de pessoas na 57ª Olimpíada e 2º Festival Olímpico
Escrito por Seção de Comunicação
Ter, 08 de Setembro de 2015 15:16 -

As grandes apresentações musicais também marcaram presença no evento! Com bandas de
estilos variados, os campanhenses e visitantes curtiram o sertanejo das duplas André e Luiz
Otávio e Edu e Samuel, o rock de U2 Cover MG, Balão Vermelho e Ummagumma e o samba
rock e pagode do Grupo do Bola, além da tenda de música eletrônica. O destaque de 2015
ficou com a apresentação de Nando Reis e Os Infernais, que reuniu uma multidão em nossa
cidade!

Todo o evento foi gratuito, mas no segundo final de semana foram recolhidos alimentos não
perecíveis na entrada. Cerca de cinco toneladas foram arrecadadas, e serão revertidas para
instituições beneficentes de nossa cidade.

A 57ª Olimpíada Campanhense e o 2º Festival Olímpico contaram com o apoio das polícias
Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Câmara Municipal e Governo de Minas. A Associação
Olímpica Campanhense e a Prefeitura Municipal agradecem a todos que, de um modo ou de
outro, contribuíram para o crescimento e sucesso desse evento, que novamente marcou a
história da Campanha! Administração 2009/2016. “O Trabalho Continua!”

Clique aqui e veja todas as fotos.
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