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Santo André realiza primeira 'Jornada Cultural' neste fim

de semana

Santo André,  3 de junho de 2013 – No próx imo sábado (8) e domingo (9),  Santo André

dará de presente aos moradores do Grande ABC e região uma programação recheada de

atrações art ís t icas  na primeira Jornada Cultural .  O evento mult icultural terá 122

at ividades,  que serão oferec idas em 15 espaços durante as  36 horas.  Para marcar a

primeira edição,  a c idade t raz  pales tra gratuita do escritor Ariano Suassuna,  com iníc io

às 10h,  no Teatro Munic ipal.

O evento terá ações em diversos pontos, com shows e apresentações no Capuava, Centreville, Vila

Linda, Vila Luzita, entre outros bairros e nos espaços culturais como a Casa da Palavra, Casa do Olhar,

Teatro, Museu e Biblioteca Municipal. As apresentações são realizadas de forma simultânea, sendo

gratuitas em sua maioria.

A Jornada Cultural termina no domingo, às 22h, com show do violonista Robson Miguel - previsto para

começar às 20h30, no Saguão do Municipal. A programação é uma parceria com o Sesi e o Sesc.

Clique aqui e confira a programação completa do evento.
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‘Canja com Canja’ recebe grupos de rock e MPB

Saguão do Teatro Municipal recebe ‘Feira Livre do Vinil’

Mais nesta categoria: « Inclusão Social segue na arrecadação para a Campanha do Agasalho 2013

Programação celebra os 10 anos do Parque Nascentes de Paranapiacaba »

2 comentários

Rubens Cavalcanti da Silva Quinta, 06 Junho 2013 13:52 

Gostaria de saber se é necessário agendamento para a palestra do escritor Suassuna neste

sábado no Teatro Municipal. se afirmativo como devo fazer.

Nadir Segunda, 03 Junho 2013 21:14 

Boa noite, esse final de semana não ia ter o festival Gastronomico, no paço municipal, não

estou encontrando nada sobre o evento, aguardo resposta, abraços!
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Este espaço é destinado a comentários referentes à reportagem acima. Para sugestões, dúvidas e reclamações voltadas a

serviços da Prefeitura de Santo André, por favor, uti l ize um dos seguintes canais: 

Fale Conosco: http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/fale-conosco

Facebook: https://www.facebook.com/PrefeituradeSantoAndre

Twitter: https://twitter.com/StoAndre
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Praça IV Centenário, 1 - Paço Municipal - Centro - CEP 09015-080 - Fone-Fácil: 0800 019 19 44 - Horário de Atendimento: das 8h às

18h.


