
ANTIGO MERCADO

11h – TEKO PORÃ 

A banda existe há cinco anos e é composta por músicos de rua que tocam nos corredores e vagões do

metrô de São Paulo, buscando levar o espírito Teko Porã a pessoas comuns.

13h – ALUCINAÇÃO 

Show tributo a Belchior com banda Freud à Deriva, sobre o LP de 1976 “Alucinação”. O resultado é o da

lembrança, consciência, prazer de suas letras e melodias inseridas no cotidiano de cada um, ligando-se

ao passado com a necessidade e o despertar para a sua preservação.

16h – O BERIMBAU NA SERRA 

A Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene apresenta-se com o instrumento que, inspirado em

modelos africanos, tornou-se tipicamente brasileiro, símbolo de liberdade e resistência cultural.

18h – O MARANHÃO SOU EU 

Espetáculo de dança de matriz africana onde a essência da proposta coreográ�ca é prestar uma

homenagem ao espírito feminino, considerando que, independente do gênero, toda pessoa traz energias

masculinas e femininas com potencialidades de gerar, criar, acolher, nutrir, impulsionar, estimular e

transmutar. Com Tião Carvalho.

RUA DIREITA

12h – BANDA EPAMINONDAS 

Divulgação do novo trabalho totalmente independente, com raízes na Vila de Paranapiacaba, para que o

público possa dançar e se emocionar.
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15h – DOUTOR JÚPTER 

O artista apresenta seu repertório recheado de causos, festejo, otimismo e amor, entoados por seu rock

caipira cheio de gaitas, banjos e violões.

18h – SHOW DE LANÇAMENTO DO EP SETE LÉGUAS 

A 4ª Feira de Cinzas é uma banda independente da cidade de Santana de Parnaíba que lança seu

primeiro EP, após seis anos de carreira.

CASA FOX

10h às 17h – MOSTRA DE ARTE NAIF NACIONAL EM PARANAPIACABA

Exposição de obras de artista naif de todo o Brasil. Curadoria de Enzo Ferrara.

16h – ARTE EM VÍDEO NO SALÃO DE ARTE CONTEMPORÂNEA LUIZ SACILOTTO

Exibição de obras em vídeo de artistas que participaram do 45° Salão de Arte Contemporânea Luiz

Sacilotto. As obras serão exibidas na abertura da mostra de vídeos iconoclásticos. Vídeos que serão

exibidos: “Paraíso Perdido”, Alexandre Silveira (4’15”), “O mar choveu na minha sombra espaço”, Dirnei

Prates (1’15”), “Vendo mar dourado correr espaço”, Dirnei Prates (1’22”) e “Caminho a onda no céu”, Dirnei

Prates (1’15”).

16h – ASSIM É, SE LHE PARECE

O artista plástico Nelson Leirner revela-se neste documentário despojado sobre a rotina e a intimidade

de um criador iconoclasta. “Eu não queria ser artista, eu não queria ser nada”, a�rma, ironicamente, ao

relembrar sua trajetória. Avesso à formação e aos preceitos tradicionais das academias de arte,

apropriou-se com liberdade e sem preconceitos das informações e ferramentas que lhe serviram para a

criação artística (Carla Gallo, São Paulo, 75 min, 2011).

RUA FOX

11h – SHOW “NA PONTA DA LÍNGUA”

Apresentação do Grupo Vocal Feminino Solaris, que tem no repertório músicas de Luiz Tatit, Tom Zé,

Mestre Ambrósio e cirandas de domínio público. As participantes tocam e cantam, muitas vezes

chamando a plateia a participar.

14h – ROCKABILLY EM PARANAPIACABA

O estilo musical do trio Joe and de Wet Rags é o super dançante rockabilly. A apresentação contará com

instrumentos e trajes da década de 50, a�m de divulgar essa cultura, que in�uenciou grandes cantores

nacionais na década de 60, como Roberto Carlos, Wanderléia, entre outros.



15h – VOCÊ É SHOW

Espaço para você mostrar seu talento artístico. Os interessados terão cinco minutos para se

apresentarem e poderão se inscrever diretamente nos locais.

17h – PSYCHOBILLY EM PARANAPIACABA

O trio Bad Luck Gamblers apresenta uma mistura de rockabilly e punk rock. Conta com instrumentos

característicos, a�m de divulgar o estilo psychobilly, pouco conhecido no Brasil.

 

MUSEU CASTELO

11h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: IMAGEM EM AÇÃO

A proposta é contar histórias ludicamente com objetos do nosso dia-a-dia, atribuindo-lhes novos valores

e signi�cados, somados a isto, desenvolver sonoridades com estes objetos e brinquedos musicais. Com

Solange Moreno.

12h – VOCÊ É SHOW

Um espaço para você mostrar seu talento artístico. Os interessados terão cinco minutos para se

apresentarem e poderão se inscrever diretamente nos dias e locais descritos acima.

14h – ULISSES MOLLY BLOOM: DANÇANDO PARA ADIAR

O espetáculo é um encontro entre literatura, teatro, música e intervenção urbana. A peça apresenta

interação direta com a música, executada ao vivo em improvisação instrumental. Com Cia. Estrela D´Alva

de Teatro e Quarteto à Deriva

17h – ACORDE ABC

Apresentação litero-musical de artistas que compõem o projeto “Terças Autorais Multiculturais”. Haverá

também microfone aberto para artistas da Vila de Paranapiacaba e público mostrarem seus trabalhos

com inscrição uma hora antes do evento. Sorteio de 20 CDs da Coletânea Terças Autorais. Com Rita

Maria Silva.

 

CLUBE UNIÃO LYRA SERRANO

12h às 14h – MINITEATROS DE SOMBRAS (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

Com fotógrafos lambe-lambe, a trupe mineira leva suas quatro peças, pequenas em tamanho e duração,

em caixas. O espectador assiste à apresentação espiando em um olho mágico e com auxílio de fones de

ouvido. As narrativas oníricas realizadas com a técnica do teatro de sombras duram dois minutos. Com

Grupo Girino.



12h às 16h – OFICINA ESTÊNCIL – GRAVURAS COM MOLDE VAZADO (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO

ANDRÉ)

O artista visual Paulo Meira fará um estudo prévio da história de Paranapiacaba, levantando dados de sua

�ora e fauna, e oferecerá ao público estênceis prontos com imagens locais que serão usados para que

cada um componha sua própria arte em papel cartão.

12h às 16h – OFICINA FLÂMULAS DE TECIDO (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

Da combinação de diferentes técnicas das artes manuais surgirá uma pequena bandeira, isto é, uma

�âmula. Os participantes criarão seu próprio lema e o desenho que vai decorá-la. Para isso recorrem ao

desenho à mão livre, ao estêncil aplicado sobre o algodão da bandeira e à sua criatividade. Com Ada

Rovai.

12h às 16h – OFICINA CROCHETANDO (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

A partir dos pontos básicos do crochê, os participantes serão estimulados a pensar em possibilidades de

peças e intervenções artísticas através dos �os. Com Coletivo Meio Fio.

12h às 16h – MEDIAÇÃO DE LEITURA (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

Acervo de livros ilustrados será oferecido por dupla de mediadores de leituras individuais e

compartilhadas. Com Cia Alcina da Palavra.

12h às 16h – DISCOTECAGEM (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

O Grupo Pardieiro já tocou nas principais casas e eventos de São Paulo, como Cine Joia e Virada Cultural,

e organiza as festas Baila Baila e Pardieiro. Suas in�uências são a música popular brasileira e latino-

americana.

18h – DAVID KERR E CANASTRA TRIO (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

Com uma voz de crooner norte americano e um instrumental re�nado e preciso, Devid Kerr e Canastra

Trio encantam o público por onde passam com seu repertório recheado de standards que se tornaram

clássicos mundiais. Neste show, o grupo, que é reconhecido na cena paulistana, interpreta Tony Bennett,

Chet Baker, Nat King Cole, além de Frank Sinatra, com músicas que passeiam com leveza e intensidade

pelas canções que marcaram gerações. Com David Kerr (voz e trompete), Rodrigo Braga (piano), Gustavo

Sato (baixo acústico) e Edu Nali (bateria).

 

BIBLIOTECA DE PARANAPIACABA – CASA DA CULTURA

10h – ANIMAÇÃO INFANTIL

Exibição do �lme “O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes”.

10h às 16h – FESTIVAL DO MINUTO



Exibição de curtas na janela da Biblioteca.

10h às 18h – EXPOSIÇÃO “TRAÇOS DE PARANAPIACABA”

Desenhos da artista Teresa Saraiva. Visitação: até 26/08/2017.

10h às 18h – “O QUE VOCÊ FEZ ANTES DE CRESCER”

Exposição fotográ�ca edição REMIX da história da EMIA (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron

Feldman, localizada dentro do Parque Regional da Criança (Bairro Jaçatuba, em Santo André), a partir de

curadoria original do fotógrafo e diretor de fotogra�a Celso Cardoso. Durante a exposição será exibido o

curta “Ele vem de dentro” – Mostra de Processos de Alunos 2011.

11h – VIVÊNCIA DE DANÇA

Apresentação dos alunos da Formação Avançada do Centro de Dança de Santo André.

14h – CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: IMAGEM EM AÇÃO

A proposta é contar histórias ludicamente com objetos do nosso dia-a-dia, atribuindo-lhes novos valores

e signi�cados, somados a isto, desenvolver sonoridades com estes objetos e brinquedos musicais. Com

Solange Moreno.

ESCOLA ESTADUAL SENADOR LACERDA FRANCO

10h às 18h – FEIRA DE ARTES E ANTIGUIDADES DE PARANAPIACABA

A Feira de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba começou em outubro de 2015, com suas edições

realizadas todo segundo domingo de cada mês. Conta com a participação 50 expositores, levando até a

Vila de Paranapiacaba artesanatos exclusivos, de alta qualidade, feitos com amor e carinho, para encantar

turistas e moradores.

10h às 18h – VAMOS CROCHETAR! VAMOS TRICOTAR!

Serão duas passadeiras, uma de tricô e outra de crochê para quem quiser relaxar, sentar, e acrescentar

uns pontinhos. Trabalho coletivo. Com Anita Carvalho.

10h às 17h – DRAMATURGIA IN LOCO: DE PARANAPIACABA PARA A CENA

Os participantes entrarão em um ambiente de criação literária, tendo como inspiração a Vila de

Paranapiacaba, sua história e seus habitantes para a ambientação de uma cena. Desta maneira, serão

desenvolvidos exercícios de escrita que resultam em um texto para teatro ou roteiro. Com Vana

Medeiros.

11h – OFICINA MACRAMÊ (PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DE ARTES E ANTIGUIDADES)

Técnica manual de tecelagem que não utiliza nenhum tipo de maquinaria ou ferramentas. Com Rosana

Camilo.



14h – OFICINA MANDALA DE FIOS (PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DE ARTES E ANTIGUIDADES)

Conhecidas como “Olho de Deus”, de origem indígena, mandalas são produzidas com �os de lã em volta

de bases de madeira, também presentes nas tribos mexicanas e celtas. Com Cristina Arruda.

15h – SHOW BAGAGENS

Síntese dos shows já realizados pela banda em cidades turísticas incluindo Paranapiacaba. O público

interage, participa dividindo sua experiência de viajar pelas suas memórias musicais. Com Lisa Caboclo.

 

CRUZAMENTO DA RUA FOX E AVENIDA ANTONIO FRANCISCO DE PAULA
SOUZA

14h – PRAGA DA DANÇA (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

A ideia de epidemia permeia este espetáculo, que propõe uma contaminação de movimentos entre os

corpos dos artistas e os das pessoas que transitam pelo espaço onde eles se apresentam. Com o olhar

ou o toque, os dançarinos lançam convites para o público, que podem dançar juntos. Com Coletivo

Desvelo.

16h – THEATRO MISTERIOSO (PROGRAMAÇÃO SESC SANTO ANDRÉ)

Flutuando no tempo e em algum ponto entre o real e o sonho, este espetáculo presta homenagem aos

teatros ambulantes. Atores, máscaras e bonecos se relacionam sem palavras. Personagens inusitados,

como um peixe voador e uma cantora fantasma, tratam de temas como a passagem do tempo, a

liberdade e o amor. Com Cia Mevitevendo.

 

OUTROS LOCAIS

10h às 18h – CASA LÚDICA

Uma casa especialmente montada para as crianças com sala de jogos, brinquedos diversi�cados e um

quintal das brincadeiras com cama elástica e jogos populares.

Local: Rua Campos Salles, 458

10h às 18h – FEIRA DO VINIL

Criada em 2004 com edições mensais, proporciona aos colecionadores do Grande ABC a oportunidade

de comprar, vender ou trocar seus discos de vinil (Lps), além de divulgar a cultura existente em seus

sulcos, capas e encartes. Ótima oportunidade para novas amizades, bons papos e mais conhecimento

sobre música e discos.

Local: Rua Campos Salles, 459



10h – BANDA LIRA

A Corporação Musical Lira de Santo André foi fundada em 21 de abril de 1918 e, sendo uma das mais

antigas do Brasil, tornou-se um dos patrimônios musicais da cidade. A Banda Lira, como é mais

conhecida, apresenta-se regularmente em eventos, tanto em Santo André como em outras cidades do

Estado de São Paulo.

Garagem das Locomotivas (Plataforma do Expresso Turístico).
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