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MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ 

RECEBERÁ 4 ESPETÁCULOS ATÉ 

DOMINGO 

 05/09/2019 

 
Agenda terá ainda cinema, música, exposições, teatro e lazer 

Texto: Marcos Imbrizi (PMSA) 

Da Redação – A programação do Teatro Municipal Maestro Flavio Florence neste fim 

de semana contará com quatro espetáculos. ‘Quincas Borba’, baseado na obra de 

Machado de Assis e ‘O Pequeno Príncipe’, da obra de Saint-Exupéry, serão 
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apresentados nesta quinta-feira (5), respectivamente às 10h30 e às 14h. A comédia 

musical ‘Forever Young’ será a atração do sábado (7), às 20h30, e o clássico de 

Dostoyévsky ‘Crime e Castigo’, no domingo (8), às 19h. A agenda do fim de semana 

terá ainda música, cinema, exposições e muito lazer. 

Sucesso nacional assistida por mais de 350 mil espectadores, a comédia musical 

‘Forever Young’ retorna ao Teatro Municipal neste sábado, às 20h30. No espetáculo, 

seis personagens quase centenários vivem num antigo teatro e agora retiro de artistas. O 

ano é 2050 e os cartazes das antigas produções são as únicas referências de uma época 

em que eles souberam viver muito bem. Indicação: 14 anos. Ingressos de R$ 37,50 a R$ 

100. 

E o clássico de Dostoiévsky, ‘Crime e Castigo’ fecha a agenda do teatro no domingo, às 

19h. Trata-se de um monólogo, com o ator Márcio de Luca, imaginado como sequência 

do romance do século XIX. O espetáculo comemora os mais de 150 anos da primeira 

exibição da obra. Indicação: 14 anos. Ingressos de R$ 25 a R$ 50. O teatro fica na Praça 

IV Centenário, s/n, Centro. 

Outras atrações – O filme ‘Ausência’ será exibido nesta quinta-feira, às 17h, na Escola 

Livre de Cinema e Vídeo. O drama do diretor Chico Teixeira mostra o cotidiano de 

Serginho, que assume o papel de homem da casa, cuidando do irmão mais novo e da 

mãe ausente e alcoólatra. (2014, 84’, indicação: 12 anos). A ELCV fica na avenida 

Utinga, 136. Vila Metalúrgica. 

Também na quinta-feira, às 19h, a banda ‘Freud à Deriva’ será atração do Projeto 

Quintas Lá em Casa, na Casa da Palavra Mário Quintana. Na sexta-feira (6), dentro do 

projeto Delícias da Palavra, a casa terá mais conversas sobre literatura com o arte 

educador Carlos Lotto, às 10h e 14h. No sábado, às 14h, o espaço receberá o projeto 

‘Literatura em Casa’, com a escritora Daiana Barasa, e a tarde de autógrafos do livro 

‘Encontro das Águas’, de Renato Ladeia. A atividade contará com show de Mariane 

Mattoso. O endereço da Casa da Palavra é Praça do Carmo, 171, Centro. Entrada franca. 

Exposições – A exposição ‘Súbita Insistência’, da artista Kika Levy está em cartaz na 

Casa do Olhar Luiz Sacilotto. A mostra, com curadoria de Galciani Neves, é um 

apanhado da persistência na imagem que surge durante incontáveis gestos de desenho. 

Visitas gratuitas de terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábados, das 10h às 15h. Até 5 

de outubro. O endereço da Casa do Olhar é Rua Campos Sales, 414, Centro. 

No Espaço Permanente do Acervo de Arte Contemporânea de Santo André – 

Pinacoteca, o público pode conferir a exposição ‘Habitar’. São 30 fotografias de 

diferentes artistas que propõe a relação entre a arte e o meio ambiente. O espaço 

funciona junto à Sabina Escola Parque do Conhecimento, na Rua Juquiá, altura do n. 

135, na Vila Eldízia. Ingressos de R$ 10 a R$ 20. 

No Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa esta é a última semana da 

exposição ‘Memórias das Famílias da Vila Humaitá’. São fotografias que têm por 

objetivo resgatar a história a partir dos acervos das primeiras famílias a habitar o local. 

E na varanda do Museu o público pode conferir a exposição ‘Espaços Simbólicos da 

Cidade’, com fotografias da cidade selecionadas através de curadoria coletiva feita em 

parceria com a página do Facebook ‘Santo André, ontem e hoje’. O museu está aberto 

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

Rua Senador Flaquer, 470, Centro. 



 
 

3 
 

Mais Lazer – O projeto Domingo no Paço é a opção para as atividades de lazer 

gratuitas no estacionamento do Paço Municipal, também das 10h às 16h. O endereço é 

Praça IV Centenário, s/n, Centro. Já a ciclofaixa de lazer é a alternativa para quem curte 

andar de bicicleta pela cidade. A atividade é realizada também aos domingos, das 7h às 

13h. Com cerca de 4 km, o roteiro pelo centro da cidade passa pelo Paço Municipal. 

A Brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari também é uma boa opção de lazer no fim 

de semana na cidade. O endereço é Avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica. O 

funcionamento é das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30. Outra opção é a Ludoteca do 

Parque Prefeito Celso Daniel aberta das 9h às 12h, e das 13h às 16h30. O parque está 

localizado na Avenida Dom Pedro II, 940, no bairro Jardim. Atividades gratuitas. 

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: http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/. 

 


