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AGENDA CULTURAL “Meia-noite no Museu” leva contação de histórias
e lendas urbanas ao Museu de Santo André

Divulga/ PSA

 Atrações do final de semana incluem ainda concerto da Orquestra Sinfônica no Teatro Municipal e mostra na Escola Livre de
Teatro 

Santo André, 25 de outubro de 2017 – O Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa realiza uma atividade diferente
nesta sexta-feira (27). ‘Meia-Noite no Museu – Contação de histórias e lendas urbanas de Santo André’ convida o público para
conferir interpretações, contações de histórias e lendas urbanas relacionadas à história da cidade. O local permanecerá aberto

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/category/43-noticias-em-destaque
http://www.santoandre.sp.gov.br/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/paranapiacaba
http://sabina.santoandre.sp.gov.br/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/parque-escola
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/portal-da-transparencia
http://www.satrans.sp.gov.br/
https://twitter.com/PrefStoAndre
http://www.facebook.com/PrefeituradeSantoAndre
https://plus.google.com/u/0/109340105144870430736/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/user/180-prefeituradesantoandr%C3%A9
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/itemlist/category/43-noticias-em-destaque
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/11648-agenda-cultural-meia-noite-no-museu-leva-contacao-de-historias-e-lendas-urbanas-ao-museu-de-santo-andre?tmpl=component&print=1
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/component/mailto/?tmpl=component&template=gk_news&link=c439c12fe11583f989b7dcca675150a46cc0d361
http://www2.santoandre.sp.gov.br/media/k2/items/cache/dd6471aa84501ded5e341c3ca127f4e7_XL.jpg


26/10/2017 AGENDA CULTURAL “Meia-noite no Museu” leva contação de histórias e lendas urbanas ao Museu de Santo André

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/noticias/item/11648-agenda-cultural-meia-noite-no-museu-leva-contacao-de-historias-e-lendas-urban… 2/7

das 22h à 1h, sanando a curiosidade dos visitantes. Indicação: 18 anos. 

Na Sala Especial do museu está em cartaz a exposição ‘Verdades Particulares’, dos artistas Luciano Foga, Eduardo Nunes e
Guedo Gallet. São 30 trabalhos, entre pinturas, desenhos e arte digital que retratam a angústia e a esperança que
acompanham o ser humano contemporâneo. 

O museu expõe ainda ‘Dá para imaginar? Se as coisas não tivessem evoluído’, com objetos de uso cotidiano e do trabalho que
as novas gerações não conheceram, como a vitrola e a máquina de escrever. De maneira divertida a mostra procura fazer com
que o visitante reflita sobre a importância da evolução tecnológica. E para quem conheceu estes objetos, é uma oportunidade
de relembrar e matar a saudade. As visitas gratuitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, e aos
sábados, das 9h às 14h30. O endereço do Museu é Rua Senador Fláquer, 470, Centro. 

Orquestra - O concerto de outubro da Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA) homenageia o mês da criança e do
funcionário público. A apresentação, no sábado, às 20h, no Teatro Municipal Antônio Houaiss apresentará criações musicais de
diversas épocas, com obras cheias de bom humor. 

Sob a batuta da maestrina Natália Larangeira, os músicos interpretarão a ‘Sinfonia dos Brinquedos’, escrita por Angerer no
século XVIII, e ‘The Typewriter’, obra da década de 1950 de Leroy Anderson. As duas peças incluem instrumentos inusitados na
orquestra, como uma máquina de escrever e apitos e cucos. Completam o programa o concerto em ré maior de Haydn, que
terá como solista o jovem pianista Klinger Kloos Stabnow, de apenas 16 anos; e o ‘Guia de Orquestra para Jovens’, de
Benjamin  Britten. A apresentação terá ainda diversas surpresas para o público. Uma delas, a música tema do filme ‘Simba, o
rei Leão’, a vencedora do Ringue Sinfônico deste mês. Os pares de ingressos numerados serão distribuídos a partir das 18h na
bilheteria do teatro. 

Na sexta-feira, às 16h30, o público poderá conferir a execução de uma das obras do programa no Happy Hour Sinfônico,
também no Teatro Municipal. Entrada franca. 

No domingo, às 16h, o Teatro Municipal apresenta o infantil ‘A Bela e a Fera’, da Cia. Yara Produções. Na adaptação, a jovem
Bela é cortejada por Gaston, que não o suporta. Fera, o senhor de um castelo próximo à vila de Bela, é um príncipe que foi
amaldiçoado por uma bruxa quando negou abrigo para ela. A maldição só será quebrada de Fera aprender amar alguém e ser
retribuído. Ingressos até sábado, R$ 40. Vendas em: www.bilheteriaexpress.com.br<http://www.bilheteriaexpress.com.br> e
na bilheteria do teatro, das 13h às 19h. No dia, R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). O endereço do teatro é Praça IV Centenário, 01,
Centro. 

Mostra da ELT - A Mostra do Núcleo de Direção Teatral NDELTA 2017 da Escola Livre de Teatro (ELT) tem continuação neste
sábado e domingo. Às 19h, a partir do conto ‘Pela Noite’, de Caio Fernando Abreu, será realizada a ficcionalização da vida,
materializada por depoimentos pessoais dos atores e por relatos potentes de homens que tiveram a oportunidade de vivenciar
a cidade de São Paulo e travar relacionamentos nesses dois momentos: 1983 e 2017. 

E às 20h, ‘Papisa Joana: Um Estudo’ revisita a lenda da Papisa Joana, uma das mais controversas figuras da Idade Média.
Todos espetáculos têm indicação para 16 anos. Ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes de cada apresentação no local.
Lotação: 30 lugares. O endereço da ELT é Praça Rui Barbosa, s/n, Santa Terezinha. 

Outras atrações – Na quinta-feira, às 13h30e sexta-feira, às 9h30, a Biblioteca Nair Lacerda recebe a oficina ‘Os segredos das
buscas avançadas na web’. A atividade, gratuita, abordará questões como o funcionamento dos motores de busca, critérios
para selecionar informações confiáveis na web e cursos gratuitos na web, entre outros temas. Indicação: 14 anos. O endereço
é Praça IV Centenário, s/n, Centro. 

O projeto Muito Prazer, Somos..., chega à Cidade São Jorge neste sábado. O encontro terá atividades de interação cultural com
a comunidade local, a partir das 13h, na Praça das Crianças. 

Na Casa do Olhar Luiz Sacilotto será aberta neste sábado, às 14h, a exposição RAW. São pinturas inéditas do artista Nilson
Sato, nas quais questões da memória, sentimentos e assombrações com o tempo evocam novas narrativas. A exposição foi
selecionada pelo edital Okupa 2017 da Secretaria da Cultura da cidade.  Visitas gratuitas de terça a sexta-feira, das 10h às
17h, e aos sábados, das 10h às 15h. O endereço é Rua Campos Sales, 410, Centro. 
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E o Coro da Cidade se apresenta no domingo, às 20h, na Catedral do Carmo. Praça do Carmo, s/n, Centro. Grátis. 

Cinema - ‘O Planeta Proibido’ é a atração deste sábado da mostra de clássicos de filmes B de ficção científica no Auditório
Heleny Guariba, às 19h. Na produção, uma expedição viaja rumo a um planeta distante para descobrir o que aconteceu com os
cientistas que foram para lá iniciar uma colônia.  Direção de Fred. M. Wilcox. (99’, 1956, indicação: 14 anos). A iniciativa é uma
parceria da Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) e o SESC Santo André. O auditório fica na Praça IV Centenário, s/n, Centro.
Grátis. 

E a ELCV comemora o Dia Internacional da Animação, também no sábado, às 19h30. O público poderá conferir uma mostra de
curta-metragens de desenhos animados nacionais e internacionais. O endereço é Av. Utinga, 136, Vila Metalúrgica. Grátis. 

Lazer - A Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel realiza no sábado (28), às 13h, o 4º Torneio de Jenga. Trata-se de um jogo
de habilidade física e mental no qual os participantes se revezam na remoção de pequenos blocos de uma torre, tornando a
estrutura cada vez mais instável à medida que o jogo progride. O torneio contará com 15 participantes. Os interessados
poderão se inscrever no sábado pela manhã. Idade mínima: 7 anos. A Ludoteca funciona de terça-feira a domingo das 9h às
12h, e das 13h às 16h30. O parque está localizado na Avenida Dom Pedro II, 940, no Bairro Jardim. Grátis. 

Neste domingo o projeto ‘Domingo no Paço’ acontecerá no Parque Chácara Pignatari, em conjunto com a reabertura da
Brinquedoteca. O evento será das 10h às 16h, com série de atividades, com música, brinquedos, jogos e espaço para patins e
skate, entre outros. Às 11h30 será realizada intervenção ‘Página Aberta’, com o Grupo Caixa de Imagens; ao meio-dia, a Escola
Art Circo realiza oficina de circo. No mesmo horário, Nelson Vitorino e Luana Bitencourt realizam intervenção circense de perna
de pau e palhaço. O endereço é Av. Utinga, 136- Vila Metalúrgica. 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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Instituto de Previdência de Santo André

Sistemas Giap

Biblioteca Jurídica

Solicitação de Serviços DAA/SAM

Formulários

Legislação

Sistemas

Sistemas da Saúde

Seleção Interna Gratificada

Câmara de Conciliação de Precatórios

Precatórios

Projeto Cuidando de quem cuida

Cedim

Manual de Informações para os Servidores

Manual de Estagiários

Orientação e Formalização

Identifique o tipo de empresa

http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/pesquisa
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/mes-da-mpbilidade
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/i-forum-de-alimentacao-e-nutricao
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/endereco-dos-locais-de-inscricao-dos-gtis-2015
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/oficina-regencia-orquestral-ossa
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/iii-copa-santo-andre
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/camara-de-conciliacao-de-precatorios-servidor
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/visualizar-estudos-de-impacto-de-vizinhanca
http://www3.santoandre.sp.gov.br/portaldotransito/
https://webmail.santoandre.sp.gov.br/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/cipa
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/portal-da-transparencia
http://www3.santoandre.sp.gov.br/portalefap/
http://www.santoandre.sp.gov.br/PortalServidor/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/2013-03-22-14-35-26
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/instituto-de-previdencia-de-santo-andre
http://santoandre.giap.com.br/vista/
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/biblioteca-juridica
http://www.santoandre.sp.gov.br/FormulariosPSA/Formularios/frmMenuIntanet.aspx
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/legislacoes
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/sistemas
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/sistemas-da-saude
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/selecao-interna-para-agente-de-atendimento-e-informacoes
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/camara-de-conciliacao-de-precatorios-servidor
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Depre/Default.aspx?f=2
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/projeto-cuidando-de-quem-cuida
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/cedim
http://www2.santoandre.sp.gov.br/images/pdf-portal-servidor/Manual-SETEMBRO-2016.doc
http://www2.santoandre.sp.gov.br/images/Manual-de-estagirios.doc
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/portal-empreendedor
http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/identifique-o-tipo-de-empresa

