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Cultura

Primeira Jornada Cultural em Santo André
Programação atingirá diversos meios culturais em por toda cidade

Bruna Penilhas

06/06/2013
A+ a- Imprimir Notícia Indicar Notícia

Nesse final de semana, Santo
André realizará sua primeira
jornada Cultural, um presente aos
moradores da região do ABC. O
evento multicultural terá 122
atividades, que serão oferecidas
em 15 espaços durante 36 horas. 

Shows e apresentações se
estenderão no Capuava,
Centreville, Vila Linda, Vila Luzita,
entre outros bairros e nos e
spaços culturais como a Casa da
Palavra, Casa do Olhar, Teatro,
Museu e Biblioteca Municipal. As
apresentações são realizadas

simultaneamente, sendo a maioria gratuita. 

Entre as diversas atrações, o escritor Ariano Suassuna realizará uma palestra no Teatro
Municipal às 10h do sábado, com entrada gratuita. Já no saguão do teatro, haverá a Feira Livre
do Vinil, que já é tradicional para os amantes dos LPs, no qual podem encontrar peças para sua
coleção por meio de vendas e trocas. A mostra contará com mais de 20 expositores, com um
acervo que abrange diversos estilos musicais, que variam do rock à MPB. 

O Paço Municipal recebe o grupo Yuushin Taikô, às 10h do sábado, com um show de seus
tambores japoneses. Em seguida Glau Piva faz um show musical de MPB. A última atração do dia
é do grupo Os Harmônicos, com um show instrumental às 20h. Ainda no Paço, ocorre o Sabores
na Rua, das 10h às 22h, evento que faz parte do Festival Gastronômico de Santo André. 

Também haverá programação para as crianças. A peça Os Três Porquinhos será apresentada
no sábado e no domingo, às 15h. Desenvolvido pela Cia. do Nó de Teatro, a peça resgata o
conto original da história. 

Workshops, cinema, exposição de grafite e até Stand Up ainda fazem parte da longa
programação da Jornada Cultural, que termina no domingo, às 22h, com um show do violonista
Robson Miguel. Os locais, horários e a lista completa das atrações estão disponíveis no site da

Prefeitura de Santo André. 

Foto: Divulgação
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Entrevista com o secretár io
Ricardo Di Giorgio

Secretário de Gestão de Recursos

Naturais de Paranapiacaba e Parque

Andreense.

  

Entrevista com o vereador de
Santo André, Alemão Duarte
(PT)

O vereador de Santo André, Alemão

Duarte (PT), fala de sua trajetória

política e de sua atuação na Câmara

Municipal.

  

Entrevista com Marcelo Reina

Entrevista com o presidente do PSOL

de Santo André, Marcelo Reina

  

Entrevista exclusiva com o
prefeito Carlos Grana

O prefeito de Santo André, Carlos

Grana (PT), fala dos cem primeiros

dias do seu governo ao jornalista

Ricardo Maluf.
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