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Jornada Cultural em Santo André

A plural cidade em que eu nasci, Santo André, terá a partir de amanhã a sua Jornada

Cultural, uma verdadeira maratona de cultura, com 121 eventos em 36 horas seguidas.

Começa a partir das 10hs de amanhã ( e eu vou estar logo na arrancada, assistindo a

palestra do grande Ariano Suassuna) e fecha no domingo às 22hs. A agenda completa com

todas as atrações segue lá embaixo. Entre as centenas de boas pedidas, algumas pra mim

imperdíveis: a oficina para crianças administrada por Cerito com personagens dos

quadrinhos e da TV (13:30h, amanhã), Fanzinada, com a competente Thina Curtis a frente

(das 11h as 18h, amanhã), workshop com Cerito, Fernandes e Gilmar, também para as

crianças (16h as 18h,amanhã), "As Histórias em Quadrinhos Underground", com o mestre

Marcatti (16as 17h,amanhã), exibição do filme "Itamar Assumpção - Daquele Instante em

Diante" (17h as 19h, amanhã), Caricaturas ao vivo, no domingo (das 14h as 18h) com meu

amigo Humberto Pessoa e a produção de um fanzine coletivo, com Thina Curtis e Fernanda

Aragão, entre 17h e 18h também no domingo. Muitas atrações se repetem nos dois dias,

dando a chance para quem perdeu alguma. Entrecortando o evento também haverá a

tradicional Feira do Vinil (entre 10h e 17h no sábado), o Festival do Minuto, com curtas

selecionados (entre 15h30 e 17h do sábado e 11h e 12h do domingo) além da exposição

Clarice Lispector e o 41° Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto. Todas essas citadas

rolarão ou nas dependências do Paço Municipal ou na Casa da Palavra. Em outros centros

culturais, no calçadão, praças e parques da cidade haverá muita música, folclore e dança. E

em bairros como Vila Luzita, Capuva e Centreville também. Fiquem ligados. 

http://www2.santoandre.sp.gov.br/images/pdf-portal-

pmsa/SCELT/agenda_jornada_para_web.pdf
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