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No sábado (8/12), a Orquestra Sinfônica de Santo André (OSSA) se

apresenta no Sesc Santo André junto com Guga Stroeter &

Orquestra Heartbreakers, com participação especial da cantora

cubana Liena Centeno , em celebração dos 30 anos de ambas as

orquestras.

Sob a batuta do maestro Abel Rocha, a OSSA abre a apresentação

no Sesc e, em seguida, Guga Stroeter & Orquestra Heartbreakers e Liena Centeno sobem ao palco. Os

músicos apresentam as canções El yerbero moderno, de Nestor Mili, Facundo, de Eliseos Grenet, La gloria

éres tu, de José Antônio Mendez, e El cuarto de Tula, de Sergio Gonzales Siaba.

Ao final, as duas orquestras e Liena Centeno apresentam Tabu, de Ernesto Lecuona; Canto Índio, de

Margarita Lecuona; e a canção Osain e Almendra, de Abelardo Valdés. Os arranjos são de Dino Barioni e a

indicação da apresentação é livre. Os ingressos custam de R$ 5 a R$ 17 e estão à venda no portal Sesc e

na bilheteria.

Na sexta-feira (7), às 19h, o Museu de Santo André apresenta a Mostra de Narrativas, com a participação

dos integrantes das oficinas de teatro realizadas no Crisa (Centro de Referência do Idoso) e do grupo da

oficina de contação de histórias do museu.

A Sala Especial recebe a exposição Impressões sobre a Vida Urbana em Preto e Branco’, com fotografias

em preto e branco de Rodrigo Andrade. Segue em cartaz também a exposição fotográfica Espaços

Simbólicos da Cidade. A mostra é resultado da parceria com a página do Facebook Santo André, Ontem e

Hoje. Os colaboradores e a comunidade andreense selecionaram imagens através de 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, com entrada

franca.
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No sábado (8), às 10h, o escritor Ronnie Corazza lança o livro infantil A Fada Amarela, na Casa da Palavra

Mário Quintana. A partir das 14h30, será a vez de Sérgio Lima Nastasi lançar sua nova publicação, Muito

Perto é Quase Dentro, com um bate-papo com o público interessado em literatura.

No Saguão do Teatro Municipal está em cartaz a exposição ‘Espaços do Sentir’, que apresenta o resultado

das ações de formação artístico-cultural realizadas em 38 espaços da cidade durante o ano de 2018. São

atividades realizadas pelas Escolas Livres de Teatro, Dança e Cinema e Vídeo, Escola Municipal de Iniciação

Artística e espaços de atuação do Projeto Territórios de Cultura, com visitas até 28 de janeiro de 2019.

No sábado, às 19h, os alunos do programa Lazer e Qualidade de Vida apresentam coreografias em ritmos

como o forró e o bolero no Baile Lazer e Qualidade de Vida.

Também a partir de sábado o salão de Exposições do Paço recebe a Mostra Internacional de Arte Postal

do Mercocidades. A abertura será às 10h. Visitas gratuitas de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h, e

sábados das 13h às 21h.

A exposição ‘Mosaico Sem Mitos – do Romano ao Contemporâneo’, traça um percurso no universo da arte

milenar do mosaico. São 32 trabalhos elaborados pela artista e professora andreense Cristina Passaretti e

15 alunos durante o workshop de mosaico romano e o curso de formação em mosaico artístico clássico,

baseado no formato de ensino da Scuola Mosaicisti del Friuli, na Itália. As visitas são gratuitas de terça a

sexta-feira, das 10h às 17h, e sábados, das 10h às 15h.

A exposição Arquitetura da Democracia: 50 anos da sede da Câmara Municipal de Santo André está em

cartaz na sede do Poder Legislativo. O trabalho é organizado pela própria Câmara em parceria com o

Museu da cidade e reúne objetos e imagens para contar esta história. A visitação é gratuita e pode

acontecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André – Pinacoteca, na Sabina,

apresenta ‘O Artista e sua mão: criando na arte contemporânea’, 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. 

A peça ‘Inspetor Geral’ será a atração da Mostra de Processo da Escola Livre de Teatro no sábado, às 20h.

A indicação é 10 anos e a s atividades são gratuitas.





13/12/2018 Orquestra Sinfônica de Santo André tem agenda para o fim de semana

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2599279/orquestra-sinfonica-de-santo-andre-tem-agenda-para-o-fim-de-semana/ 3/4

No domingo (9) o estacionamento do Paço recebe mais uma edição do projeto Domingo no Paço, com

série de atividades de lazer gratuitas. Outra opção de lazer é a Brinquedoteca do Parque Chácara

Pignatari, com entrada gratuita e funcionamento é de quarta-feira a domingo, das 9h às 12h, e das 13h30

às 16h30.

Nos dias 8 e 9, a partir das 10h, a vila recebe a 11ª Feira de Oratórios e Presépios. O evento conta com

exposições e venda de produtos, atrações culturais, oficina e outras atrações em locais como o Antigo

Mercado e o Clube União Lyra-Serrano. Nos dois dias, das 10h às 17h, o público pode visitar ainda a Feira

de Artes e Antiguidades de Paranapiacaba, no Clube União Lyra-Serrano, e a Feira Caminhos do Cambuci,

com produtos elaborados com o fruto da Mata Atlântica, artesanatos e mudas no Galpão das Oficinas.
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