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Era um dia comum: o céu de diamantes brilhava, o aroma dos 
campos de morango no ar, buldogues latiam e blackbirds cantavam.

Até que fomos avisados de que um submarino amarelo ancorou em 
plena Lagoa da Pampulha. Mal tivemos tempo de investigar se as 
informações de check-in no Ouro Minas Palace Hotel eram reais, 
quando bem ali na Rua da Bahia, avistamos quatro caras 
atravessando calmamente pela faixa de pedestres em direção ao 
Teatro Bradesco, sendo que um deles estava descalço. Não tivemos 
dúvida e viemos confirmar para vocês: eles estão chegando e vai 
começar a BH BEATLE WEEK 2016!

   Bernardo Cançado

Mais uma vez a Jararaca Alegre está participando da BH Beatle Week. 
Desta vez, não com uma edição completa, mas um especial criado 
somente para circular durante o evento, e mais outra edição, que será 
lançada posteriormente, com a cobertura. Optamos por este sistema 
porque nossas edições são muito espaçadas, fazendo com que a 
cobertura só saia meses depois. Assim, quando a próxima edição sair 
completinha, a BHBW ainda estará quente na memória dos que a 
vivenciaram.

Nesta edição, além da BHBW, temos nossos colaboradores de sempre, 
para nooooossa alegria!

Esta edição foi concluída ao som de... precisa falar?...
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Antônio Eder
Cartunista e Quadrinhista - Dogzilla Studio



Quinho
Chargista/Ilustrador - Estado de Minas, jornal Aqui
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A música mineira homenageando os 
Beatles já é uma marca registrada da 
BH Beatle Week. Desta vez, os 
incumbidos são Paulinho Pedra Azul, 
Claudio Venturini, Tunai, Túlio 
Mourão, Trio Amarato, Márcio 
Greick e Wilson Sideral. A idéia 
básica é cada músico mostrar em que os 
Fab Four influenciaram em sua música, 
sua vida. E mostrar isto em músicas 
autorais, releituras e depoimentos.
Dia 03 de agosto, 20h no Teatro 
Bradesco

A Orquestra Ouro Preto produziu um 
show especialmente para a BHBW 2014, 
que foi gravado para ser lançado em 
DVD. Releituras sensíveis da obra dos 
Beatles transpirando o barroco da antiga 
Vila Rica. Mais uma mistura de 
mineiridade no caldeirão de Abbey 
Road, que será lançado com nova 
apresentação no evento.
Show de lançamento do DVD «The 
Beatles». 07/08, 20h no Teatro 
Bradesco

Renato Caetano tem um 
trabalho originalíssimo de 
releituras dos Beatles na Moda 
de Viola. As 10 Cordas de 
Liverpool, seu trabalho mais 
recente, mostra como a 
mineiridade casa com o som do 
norte da Inglaterra, mais 
precisamente Liverpool.
05/08, 20h no Ouro Minas
06/08, 22h no Bar do Museu 
Clube da Esquina

Desde 2014, a revista Jararaca Alegre e a Galeria Urban 
Arts BH se incumbem de misturar artes plásticas com a 
música da BHBW. Desta vez será em dois espaços, 
durante toda a BH Beatle Week:
The Beatles In My Life - Obras de Camilo Lucas sobre 
a carreira dos Beatles. Galeria do Ouro Minas Hotel
The Beatles by Urban Arts - Obras em Pop Art com os 
artistas cadastrados na UA. Shopping Pátio Savassi
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Governo de Minas Gerais e                    Apresentam

 A BH Beatle Week é, hoje, o 
evento mais importante da cena 
Beatle brasileira.
 Acorrem a Belo Horizonte, 
Minas Gerais, fãs de todas as partes 
do Brasil, para assistir a shows de 
bandas de várias partes da América e 
da Inglaterra. 
 Inic iat iva v i tor iosa do 
músico Aggeu Marques, mineiro de 
Caratinga, criado em Montes 
Claros, médico em João Monlevade 
e comandante da beatlemania em 
Belo Horizonte, a BH Beatle Week 
transforma a capital mineira na 
Meca dos fãs de John, Paul, George e 

 Este ano, o evento se espalha por seis espaços da 
cidade. Tem shows pra quem gosta de dançar, pra quem 
quer intimismo, pra quem quer curtir o Parque das 
Mangabeiras. Nas páginas seguintes, algumas dicas para 
curtir a BHBW 2016.

The Yesterdays & Gary Gibson | As Aventuras Instrumentais no Submarino Amarelo | Orquestra Ouro Preto              

The Calanglees Rock Band | The Vix Beatles | The Fabfakes
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Ringo espalhados Brasil afora, num 
clima de alegria, confraternização e 
musicalidade.
 O fato de tantas bandas 
estarem tocando o mesmo repertó-
rio, que a princípio poderia parecer 
monótono, na verdade revela a 
versatilidade da obra dos Beatles, 
pois cada uma escolhe uma verten-
te, seja uma fase específica, seja a 
teatralidade, as carreiras solo, um 
álbum, enfim, fica tudo, menos 
repetitivo.
 No fim, o que sobra é a 
energia da paz e do amor, novas 
amizades, alma lavada.
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Ouro Minas Palace Hotel abre suíte que hospedou

Paul McCartney para coquetel à BHBW 2016

ARTE NA SUÍTE McCARTNEY. O cartunista 

e artista plástico Camilo Lucas, que estará 
expondo no Ouro Minas durante a BHBW, foi 
convidado a pintar um painél sobre os Beatles 
ao vivo, de forma que a obra ficasse concluída 
até o fim da noite. Missão cumprida! 

 O pontapé inicial da BH 
Beatle Week 2016 foi dado por um 
coquetel realizado no Ouro Minas 
Palace Hotel, que reuniu realizado-
res, apoiadores e imprensa na suite 
onde o Beatle Paul McCartney ficou 
hospedado em 2013, na sua passagem 
por BH.
 Todos puderam sentir um 
pouco do astral beatle que ficou 
impregnado na Suíte Real do Ouro 
Minas, ao som de um intimista 
pocket show de Aggeu Marques, 
músico e produtor executivo da 
BHBW, que na ocasião recebeu o Selo 
«Internacionaliza BH», oferecido 
pela Associação Comercial de Minas 
Gerais a todos os que contribuem para 
a divulgação do turismo na capital 
mineira.
 O Ouro Minas agora faz 
parte do circuito da BHBW, sendo o 
hotel oficial do evento e também 
palco de apresentações artísticas. Para 
este ano, haverão shows de 4 a 6 de 
agosto, sendo que no dia 5 será uma 
verdadeira «Virada Cultural» Beatle, 
com os shows começando às 19h e 

varando a madrugada (veja programa 
na página anterior).
 A Galeria do Ouro Minas 
exibirá também a exposição «The 
Beatles in my life», do artista plástico 
Camilo Lucas, editor da revista 
Jararaca Alegre, com obras enfocan-
do as várias fases da banda.
 Único 5 estrelas de Belo 
Horizonte, o Hotel Ouro Minas é 
reconhecido pelo conforto e excelente 
atendimento. Possui toda a infraes-
trutura para receber você em sua 
viagem de lazer ou negócios e também 
para sediar eventos ou convenções. 
Sua localização é estratégica: próximo 
aos aeroportos, ao estádio Mineirão e 
à Cidade Administrativa, com acesso 
facilitado pela Linha Verde e todo o 
conforto do melhor hotel em BH. 
Beatlemaníaco ou não, seja bem-
vindo!

Aggeu recebe o «Selo Internacionaliza BH» das mãos 
de Mônica Cordeiro, da ACMinas

Do Ouro Minas: Cleverson Lima, Alline Araújo, 
Marcelo Ligere, Maria Luiza Melo e Alisson Martins

Leandro Santos, Monaline Alvarenga e Alisson Martins,
responsáveis pelo evento

Cúpula da TV Alterosa, divulgadora master da
BH Beatle Week, presente no coquetel



PRATA DA CASA
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LUTO EM ABBEY ROAD
Os bonecões dos Beatles, que tantas alegrias nos 
deram, decorando a BHBW em 2024 e 2015, não 
estarão entre nós em 2016. Ampliados de um 
quadro da mostra «The Beatles in my Life», eles 
perambularam pra la e pra cá, onde a mostra foi 
exibida, e no último transporte, caíram do teto do 
jipe e foram literalmente atropelados por todos os 
carros que vieram atrás na estrada, num local em 
que não dava pra mandar parar. Deve ser porque 
desta vez eles atravessaram fora da faixa. Mas 
valeu demais, cumpriram com brilho sua missão!

Charles, do Ouro Minas; 
Celso Renato, da agência 
Olho Vivo; Aggeu Marques, 
o fundador da BH Beatle 
Week, e Camilo Lucas, 
editor da Jararaca Alegre: 
quatro parceiros nos 
preparativos da edição 
deste ano da BHBW

A BHBW foi oficialmente 
reconhecida como relevante para 
o incremento do turismo de Belo 
Horizonte

Aggeu Marques e Paola Simões: Coração e 
Razão na gestão da BH Beatle Week

Sílvio, Jeová e Bernardo: Tropa de elite pra fazer 
a BHBW acontecer. E sempre acontece!

Só um pouco do que 
rola nos bastidores
da BH Beatle Week

Fotos:
Demétrio Aguiar
Cléber Piuzana

José Carlos 
Almeida, ou JC. O 
cara do site The 
Beatles.com não 
perde uma BHBW. 
Divulga, cobre, faz 
amigos, se diverte. 
É o feedback pra 
gente saber se tá 
bombando!
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TEXTO: PORTAL UAI.COM.BR
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Camilo
Cartunista - Editor da J. A.
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Lute
Chargista/Ilustrador - Jornal Hoje em Dia
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Alves
quilombomoderno.blogspot.com.br/
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