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Comédia ‘O Santo e a Porca’ é o destaque do Teatro Municipal
de Santo André
Da Redação

O Teatro Municipal Antônio Houaiss apresenta nesta semana o espetáculo ‘O Santo e a Porca’, produção do grupo Unindo

Cultura & Solidariedade, da FEASA (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André). As apresentações serão de quarta-feira a

sábado, às 20h, e no domingo, às 19h. A comédia de Ariano Suassuna narra a história de um velho avarento devoto de Santo Antônio, que

esconde em casa uma porca cheia de dinheiro. Indicação: 10 anos. Ingressos R$ 30. Meia-entrada para estudantes, aposentados e maiores

de 60 anos. O endereço é Praça IV Centenário, 01, Centro.

Últimas notícias
Sesc São Caetano participa de semana com atividades esportivas e corporais
Margem de rio em Santo André é ponto de descarte incorreto
Wesley Batista é preso hoje (13)

Na Sala Especial do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa entra em cartaz a partir desta semana a exposição ‘Bonecas

temáticas customizadas: gênero’, de Elenilda Duque e grafites de Tota de Jhesse. As visitas gratuitas podem ser feitas de segunda a sexta-

feira das 8h30 às 16h30, e aos sábados, das 9h às 14h30. O endereço é rua Senador Flaquer, 470, Centro.

Nesta quarta-feira (13), às 16h, o escritor Nicolas Silveira Santos, autor do livro ‘Carcará Man’ é o convidado para um bate-papo com o

público na Biblioteca da Vila Floresta. O endereço é rua Parintins, 344. Grátis.

CEU das Artes Jardim Marek – Terá início nesta semana a 1ª Mostra de Teatro do CEU das Artes do Jardim Marek Professor Acylino

Belisomi. ‘Casa de Orates: Casa dos Remédios’, com o Grupo Total Desfoque. O espetáculo acontece na sexta-feira, às 19h, e mostra o

primeiro dia de trabalho em um hospício de uma enfermeira recém-formada. Indicação: 10 anos. No domingo, às 13h, o rapper Rashid

realiza um workshop de Hip Hop. Indicação: 14 anos. Inscrições gratuitas na secretaria do CEU. O público poderá conferir um show do

rapper a partir das 16h. As atividades  integram o Circuito Cultural Paulista. O endereço é rua Engenheiro Alfred Heitzmann Junior, s/n.

Cinema – O Cineclube do Auditório Heleny Guariba apresenta neste sábado, às 19h, o documentário ‘Cabra Marcado Para Morrer’, de

Eduardo Coutinho. A produção retoma a filmagem sobre a morte de João Pedro Teixeira, líder camponês assassinado a mando de

latifundiários do Nordeste, interrompidas pelo golpe militar de 1964. Coutinho retoma o projeto 17 anos depois e procura a família do líder

camponês para resgatar a história. (119’, 1984, indicação: 12 anos). A iniciativa é uma parceria da Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) e

a Ancine (Agência Nacional do Cinema). O auditório fica na Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.

Concerto da OSSA – No domingo, às 11h, a Orquestra Sinfônica de Santo André realiza concerto no Auto Shopping Global (Av. dos

Estados, 8000, bairro Capuava). No programa, a abertura festiva, de Schostakovich, o prelúdio da Opera Carmen, de Bizet, a abertura da

suíte Star Wars de John Williams, a suíte Masquerade,  de Khachaturian, a abertura de O Guarani, de Carlos Gomes, Trish Trash Polka, de

Strauss, a Valsa das Flores, de Tchaikovsky, Seleção Luiz Gonzaga, de Clóvis Pereira, e uma suíte com temas de Adoniran Barbosa. Regência

do maestro Abel Rocha. Grátis.

Lazer – A Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel funcionará no sábado e domingo das 9h às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está

localizado na av. Dom Pedro II, 940, no Bairro Jardim. Grátis.

No domingo, das 7h30 às 13h30, para quem curte andar de bicicleta, a opção é a ciclofaixa de lazer, roteiro de cerca de 4 km pelo Centro da

cidade, passando pelo Paço Municipal. No local, das 10h às 16h, acontece o projeto ‘Domingo no Paço’, que traz ao Paço Municipal o conceito

de club-park, com muita música, dança, atividades recreativas, esportivas e de lazer, entre outros. O endereço é Praça IV Centenário, s/n,

Centro. Grátis.

A agenda cultural da cidade é uma realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André. Mais informações podem ser obtidas

através do telefone 4433-0652. Ou no site: culturaz.santoandre.sp.gov.br.
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