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Comédia ‘Apocalipse em Caruaru’ é a atração do fim de semana no
Teatro Municipal
 odair   03/10/2018   Cultura e Lazer, Destaque

Foto: Divulgação/PMSA

Programação terá ainda feira de livros, shows de rock, abertura de exposição, cinema e dança

A comédia ‘Apocalipse em Caruaru’ é a atração do Teatro Municipal Antônio Hoauiss neste fim de semana.

Baseado em texto de Aldomar Conrado e produzido pela Federação das Entidades Assistenciais de Santo

André (FEASA), o espetáculo é inspirado nos gêneros da ‘Comédia dos Erros’ e nas bruxas de ‘Macbeth’ de

William Shakespeare.

A ação, transportada para o nordeste brasileiro, e referendada na literatura de cordel, é uma sátira sobre a

realidade brasileira, com direito a fatos estranhos e fantásticos. Direção de César Gustus. Apresentações de

quinta-feira a sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Indicação: livre. Ingressos R$ 30 e R$ 15, à venda na

bilheteria do teatro. Toda a arrecadação será destinada à FEASA. O endereço é Praça IV Centenário, s/n,

Centro.
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Nesta quinta-feira (4), às 19h, o Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa receberá o grupo de

Teatro do Crisa (Centro de Referência do Idoso de Santo André) para a apresentação de ‘Histórias da Vida’.

Na peça, os participantes narram de forma divertida suas memórias de vida. Indicação: livre. O museu fica

na Rua Senador Fláquer 470, Centro. Grátis.

 

Outras atrações – Nesta semana, a Escola Livre de Cinema e Vídeo exibirá, na quinta-feira, às 18h, a

animação ‘Historietas Assombradas’, de Victor Hugo Borges, indicação: livre; e na sexta-feira (5), às 15h,

‘Saneamento Básico, o filme’, de Jorge Furtado, indicação: 14 anos. O endereço é avenida Utinga, 136, Vila

Metalúrgica. Grátis.

No sábado (6), a partir das 10h, será realizada a Feira do Livro da Casa da Palavra Mário Quintana. Esta

primeira edição o evento, que tem por objetivo incentivar e democratizar o acesso ao livro e à leitura,

contará com a participação de várias editoras e série de atividades como oficinas de escrita criativa,

palestras e lançamento de livros. A Casa fica na Praça do Carmo, 171, Centro. E a partir das 12h, a Concha

Acústica da Praça do Carmo receberá o II Palco do Rock na Rua, com as bandas X Friends, Combate Vertical

e Extress. Atividades gratuitas.

Ainda no sábado, às 14h, a Escola Livre de Dança realizará a atividade “Apreciação em dança – compartilhar

de processos”, na qual as turmas apresentarão os trabalhos em desenvolvimento. O endereço é rua

Eduardo Monteiro, 410, Jardim Bela Vista. Indicação: livre. No mesmo horário, Neguim Macacolândia

realizará o workshop de graffiti sobre construção de personagens. Indicação: 16 anos. A casa está

localizada na rua Campos Sales, 410, Centro. Atividades gratuitas.

Exposições – A artista Gilda Sabas realizará a abertura da exposição ‘Tateando no Escuro’ neste sábado, às

14h, na Casa do Olhar Luiz Sacilotto. Segundo a artista, os trabalhos apresentam cores, formas, palavras e
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linhas que, estendidas sobre objetos, papeis, telas e tecidos, materializam sentimentos germinados dentro

de pensamentos que brotaram pelas entrelinhas do tempo. O endereço é rua Campos Sales, 410, Centro.

Indicação: livre. Visitas gratuitas até 27 de outubro.

A exposição ‘Mosaico Paulista Sem Fronteiras’, do grupo Mosaico Paulista, pode ser conferida no Salão de

Exposições do Paço Municipal. A mostra reúne trabalhos de 28 artistas realizados em diversas técnicas de

mosaico. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, e aos sábados, das 14h às

19h, até 27 de outubro. Indicação: livre. O endereço é Praça IV Centenário, s/n, Centro. Grátis.

No Museu de Santo André segue em cartaz ‘Espaços Simbólicos da Cidade’, com fotografias da cidade. A

mostra é resultado da parceria com a página do “Facebook Santo André, Ontem e Hoje”, seus

colaboradores, além da comunidade andreense que selecionou imagens através de uma curadoria coletiva.

Outras exposições no museu são ‘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; e a mostra que celebra os 40 anos da Associação Caboverdeana do Brasil em Santo André. O

museu está aberto de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, e sábados das 9h às 14h30. O endereço é

rua Senador Fláquer, 470, Centro. Entrada franca.

E no Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André – Pinacoteca, na Sabina, está

em cartaz ‘O Artista e Sua Mão: Criando na Arte Contemporânea’, a nova exposição do acervo artístico da

cidade. A mostra apresenta obras com comentários sobre o processo de criação como uma forma de

estimular o público a perceber a proximidade com a arte e assim como com o fazer do artista. O endereço

é rua Juquiá, s/n, Vila Eldízia. Ingressos de R$ 10 a R$ 40.

Lazer – Neste domingo (7), por conta da eleição, a programação de lazer sofrerá alterações. Neste dia a

Ludoteca do Parque Prefeito Celso Daniel será aberta às 13h. O espaço funcionará também de terça-feira a

sábado, das 9h às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está localizado na avenida Dom Pedro II, 940, no

bairro Jardim. Grátis.

A Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari também terá abertura às 13h no domingo, e funcionará de

quarta-feira a sábado, das 9h às 12h, e das 13h30 às 16h30. O endereço é avenida Utinga, 136, Vila

Metalúrgica. Grátis. No dia 7 não serão realizados o projeto Domingo no Paço e a ciclofaixa de lazer.
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A agenda cultural da cidade é uma realização da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André. Mais

informações podem ser obtidas por meio do telefone 4433-0652, ou no site: culturaz.santoandre.sp.gov.br.

Texto: Marcos Imbrizi/PMSA
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Relacionado

FEASA apresenta “Apocalipse em Caruaru” no
Teatro Municipal de Santo André e no Clube
Atlético Aramaçan

FEASA prepara 22ª montagem teatral e
reforça participações especiais

Santo André sedia festival mundial de teatro
adolescente

28/09/2018
Em "Cultura e Lazer"

28/08/2018
Em "Cultura e Lazer"

23/08/2018
Em "Cultura e Lazer"



http://www.abcagora.com.br/2018/10/03/comedia-apocalipse-em-caruaru-e-a-atracao-do-fim-de-semana-no-teatro-municipal/?share=twitter&nb=1
http://www.abcagora.com.br/2018/10/03/comedia-apocalipse-em-caruaru-e-a-atracao-do-fim-de-semana-no-teatro-municipal/?share=facebook&nb=1
http://www.abcagora.com.br/2018/10/03/comedia-apocalipse-em-caruaru-e-a-atracao-do-fim-de-semana-no-teatro-municipal/?share=google-plus-1&nb=1
https://api.whatsapp.com/send?text=Com%C3%A9dia%20%E2%80%98Apocalipse%20em%20Caruaru%E2%80%99%20%C3%A9%20a%20atra%C3%A7%C3%A3o%20do%20fim%20de%20semana%20no%20Teatro%20Municipal%20http%3A%2F%2Fwww.abcagora.com.br%2F2018%2F10%2F03%2Fcomedia-apocalipse-em-caruaru-e-a-atracao-do-fim-de-semana-no-teatro-municipal%2F
http://www.abcagora.com.br/2018/09/28/feasa-apresenta-apocalipse-em-caruaru-no-teatro-municipal-de-santo-andre-e-no-clube-atletico-aramacan/
http://www.abcagora.com.br/2018/08/28/feasa-prepara-22a-montagem-teatral-e-reforca-participacoes-especiais/
http://www.abcagora.com.br/2018/08/23/santo-andre-sedia-festival-mundial-de-teatro-adolescente/

