
Dias Nacional do Circo e Mundial do Teatro são comemorados 

·� �Alguns Estados do Brasil já deniram 
espaços apropriados para que os circos 
itinerantes possam armar suas tendas e 
cumprir temporadas levando arte e diver-
são para as mais diferentes comunidades. 
Seria ótimo se o Governo de Pernambuco e 
as prefeituras municipais seguissem esse 
exemplo dando mais atenção aos circos 
itinerantes, que ainda sofrem muito desca-
so e desinteresse da parte dos gestores 
públicos. O SATED-PE vem fazendo um 
trabalho com os circenses itinerantes no 
sentido de conscientizá-los dos seus direi-
tos e deveres, proporcionando uma visão 
atualizada da sua importância sociocultu-

ral para que saibam se comportar diante das 
mazelas que ainda enfrentam no seu cotidi-
ano
·� �Os artistas e técnicos circenses são pro-
ssionais reconhecidos e regulamentados 
por lei federal desde 1978 e assim precisam 
ser olhados pelas autoridades e gestores 
públicos. Algumas prefeituras parecem 
desconhecer isso e recebem os circenses 
como se fossem marginais quando chegam 
nos locais mais longínquos para levar lazer 
cultural e divertimento para as pessoas das 
comunidades que não têm acesso a arte a 
cultura. Quando vão conversar sobre as 
suas necessidades de espaço para armação 

do circo sofrem quando são tratados com 
descaso e indiferença. Precisam reivindicar 
o que eles tem direito.
·� �Os circenses itinerantes necessitam ser 
atendidos pelo sistema de saúde pública 
quando adoecem, de escolas que recebam 
seus lhos quando permanecem alguma 
temporada na mesma localidade, de segu-
rança, de local adequado para armação de 
suas tendas. Porém, na realidade, sentem 
diculdade até em ser recebidos nas cida-
des onde chegam. São prossionais e assim 
devem ser tratados. Esperamos que nesse 
Dia Nacional do Circo as autoridades públi-
cas e os gestores culturais assumam a neces-

sidade de tratar os circenses itinerantes 
com o respeito e a atenção que merecem.
·��No Dia Mundial do Teatro, infelizmente, 
não temos muita coisa a comemorar. Os 
artistas e técnicos de artes cênicas passam 
por vexames expressivos destacando-se o 
atraso nos pagamentos quando realizam 
projetos. Por exemplo, o pagamento do 
Fomento às Artes Cênicas da Prefeitura do 
Recife/Fundação de Cultura, relativo a 
2014, ainda não foi pago a vários grupos de 
teatro, circo e dança. Diferente do que acon-
tece com artistas famosos de outras regiões 
que recebem o cachê antes mesmo de suas 
apresentações
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O Dia Nacional do Circo (uma das mais 
antigas artes de espetáculos do mundo) 
e o Dia Mundial do Teatro são comemo-

rados em 27 de março com diversas manifesta-
ções de grupos, artistas e instituições, e o 
SATED-PE parabeniza a todos os prossionais 
das lonas e dos palcos, e também das ruas e dos 
espaços públicos, trupes, grupos, companhias e 
técnicos pelo amor, seriedade. prossionalismo 
e dedicação a esta arte que coloca, de forma e 
encantadora, o homem – o artista – diante de 
outros homens – público – reetindo sobre a 
vida e estimulando a pensar sobre a transforma-
ção e uma existência mais feliz, através do dra-
ma, da tragédia e da comédia. �

 Comemora-se o Dia do Circo em 27 de 
março, numa homenagem ao palhaço brasileiro 
Piolin, que nasceu nessa data, no ano de 1897, na 
cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Considera-
do por todos que o assistiram como um grande 
palhaço, destacava-se pela enorme criatividade 
cômica e pela habilidade como ginasta e equili-
brista. Seus contemporâneos diziam que ele era 
o pai de todos os que, de cara pintada e colarinho 
alto, sabiam fazer o povo rir.

A estrutura do circo como o conhece-
mos hoje teve sua origem em Londres, na Ingla-
terra. Trata-se do Astley's Amphitheatre, inau-
gurado em 1770, pelo ocial inglês da Cavalaria 
Britânica, Philip Astley. O anteatro tinha um 
picadeiro com uma arquibancada próxima e sua 
atração principal era um espetáculo com cava-
los. O ocial percebeu, no entanto, que só aquela 
atração de cunho militar não segurava o público 
e passou a incrementá-la com saltimbancos, 
equilibristas e palhaços. O palhaço do lugar era 
um soldado, que entrava montado ao contrário e 
fazia mil peripécias. O sucesso foi tanto, que 

adaptaram novas situações. Era o próprio ocial 
Astley quem apresentava o show, vindo daí a 
gura do mestre de cerimônias.

No Brasil, a história do circo está muito 
ligada à trajetória dos ciganos em nossa terra, 
uma vez que, na Europa do século dezoito, eles 
eram perseguidos. Aqui, andando de cidade em 
cidade e mais à vontade em suas tendas, aprovei-
tavam as festas religiosas para exibirem sua 
destreza com os cavalos e seu talento ilusionista. 
Procuravam adaptar suas apresentações ao 
gosto do público de cada localidade e o que não 
agradava era imediatamente tirado do progra-
ma. Mas o circo com suas características itine-
rantes aparece no Brasil no nal do século XIX. 
Instalando-se nas periferias das cidades, visava 
às classes populares e tinha no palhaço o seu 
principal personagem. Do sucesso dessa gura 
dependia, geralmente, o sucesso do circo. O 
palhaço brasileiro, por sua vez, adquiriu caracte-
rísticas próprias. Ao contrário do europeu, que 
se comunicava mais pela mímica, o brasileiro era 
falante, malandro, conquistador e possuía dons 
musicais: cantava ou tocava instrumentos.

No Brasil, os circos apresentavam uma 
estrutura teatral. Sua introdução deve-se às 
famílias ciganas que, com suas tendas, atraíam 
espectadores para suas apresentações. O espetá-
culo do circo-teatro era dividido em duas partes. 
A primeira era tradicional, com malabaristas e 
mágicos. A segunda introduzia o teatro, apre-
sentando peças, em sua maioria cômicas. Esse 
estilo de circo predominou durante quase um 
século, colocando os brasileiros em contato com 
as artes cênicas.
� Em Pernambuco os circos itinerantes, 
assim conhecidos porque vivem sempre viajando 
para apresentações em várias cidades, continuam 

perseverantes e enfrentam todas as diculdades 
para levar arte e alegria as comunidades. É o 
caso de Circo Nawellington criado em 1958, e 
que já alcança a 4ª geração de circenses dedica-
dos ao ofício de movimentar o circo com várias 
atrações.
� O Palhaço Casquinho começou no 
Estrela do Norte, em seguida atuou no Circo 
Monte Negro, Circo Palhaço Pipino, Circo 
Tropical e Circo Santa Elita, e atualmente, 
comanda o Circo Nawelligton, juntamente com 
a sua esposa, também circense, Iracema Ferreira 
Silva, com a qual tem 8 lhos e 15 netos, todos 
envolvidos com as atividades do circo. Benja-
mim da Silva, 72 anos, já foi trapezista, palhaço e 
mágico, hoje toca sanfona no circo. 

O Circo Nawellington já participou 

de Mostras de Circo, Festivais de Circo, ao Dia 
do Palhaço, Encontros Anuais de Artes Cênicas 
e Homenagem ao Dia do Circo no Forte das 
Cinco Pontas-Recife-PE. Realizou espetáculo 
em várias cidades de Pernambuco e outros 
Estados do Brasil, sendo um dos mais festeja-
dos e aplaudidos da região.
� O Dia Mundial do Teatro foi criado 
em 1961, em Viena – Áustria, durante o 9º. Con-
gresso do Instituto Internacional de Teatro, 
organização não governamental, fundada em 
Praga em 1948, pela UNESCO e comunidade 
internacional do teatro, quando da inaugura-
ção do Teatro das Nações, em Paris. Coinciden-
temente, o aniversário de Atenas (Grécia, con-
siderada por muitos, o berço do teatro ociden-
tal) também é comemorado em 27 de março.

Uellington Ferreira da Silva é o palhaço Pinga Pinga

O Palhaço Casquinho (Benjamim da Silva) e a circense Iracema Ferreira Silva comandam o Circo Nawellington



Tudo começou com o sucesso internacional que a 
Paixão de Cristo de Nova Jerusalém fez, no 
maior teatro ao ar livre do mundo, atraindo 

milhares de turistas durante a Semana Santa. A 
encenação, que em 2016 será de 19 a 26 de março, conta 
a vida de Jesus enfocando alguns dos principais fatos 
relatados na Bíblia, começando com o Sermão da 
Montanha e terminando com a espetacular ascensão de 
Cristo aos céus, com um rico gurino e efeitos especiais 
de última geração.
 Outro ponto alto da Paixão de Cristo de Nova 
Jerusalém é o elenco (450 atores e gurantes) de 
artistas formados por destacados atores e atrizes que 
conferem à encenação uma carga dramática intensa por 
meio de interpretações magistrais que emocionam e 
dão força ao realismo das cenas. Como acontece todos 
os anos, a encenação contará também com a 
p a r t i c i p a ç ã o  d e  a r t i s t a s  c o n h e c i d o s  d a 
teledramaturgia nacional como Bianca Rinaldi 
(Maria), Antonio Calloni (Herodes), Fiuk (Apóstolo 
João), Odilon Wagner (Pilatos), além da atriz e 
modelo, Caroline Correa (Madalena). Eles vão estrear 
ao lado do ator Igor Rickli, que fez sucesso no papel de 
Jesus em 2015 e retorna este ano.
 Depois, veio a fazer sucesso a Paixão de Cristo 
do Recife, comandada pelo ator e diretor José Pimentel, 
também autor do texto da peça, que é completamente 
baseada na Bíblia, tornando-se uma grande atração no 
Marco Zero, Recife Antigo, aberta ao público. Trata-se 
de um espetáculo emocionante proporcionado por 
uma vasta e preparada equipe, formada por 100 atores, 
300 gurantes e 50 técnicos. Vale lembrar que a Paixão 
de Cristo do Recife já existia de forma mais modesta, há 
décadas, por iniciativa de Arlindo Silva. 
 Daí foram surgindo outras Paixões em 
Pernambuco, destacando-se a que será encenada em 
Jaboatão, nos dias 24, 25 e 26 de março de 2016. um 
grande espetáculo no Monumento dos Guararapes 
com infraestrutura montada no Pátio das Bandeiras.
Geraldo Dias, produtor da encenação e diretor, declara 
que cerca de 150 pessoas estão envolvidas na 
montagem, número de participantes que dobrou, em 
comparação ao ano anterior. Segundo ele, entre as 
novidades, estão novos integrantes do elenco: 
Marcelino Dias (Judas), Moisés Monteiro de Melo 
Neto (Pilatos) e Ana Montarroyos (Maria), dentre 
outros atores conhecidos do público pernambucano. A 
cenograa tem a assinatura de Célia Regina. No papel 
de Jesus está Ricardo Vendramini.

E s t e  a n o ,  c o n f o r m e  a n u n c i a d o  p e l a 
Convocatória do Ciclo das Paixões 2016, 11 espetáculos 
da Paixão de Cristo receberão incentivo do Governo de 
Pernambuco, através da Secult-PE e Fundarpe, 
totalizando R$ 340 mil. Ao todo, dez municípios 
tiveram montagens contempladas. As peças foram 
selecionadas a partir de critérios técnicos como a 
coerência dos custos requeridos e a qualidade artística 
da montagem. O histórico das produções também foi 
levado em consideração.
Os espetáculos contemplados com incentivo do 

Governo de Pernambuco no Ciclo das Paixões 2016 são 
os seguintes: - Paixão de Cristo de Limoeiro, da 
Caravana do Palhaço Xililique; - A Nossa Paixão 
Gravatá, do Instituto Cultural e Ecológico Terra 
Agreste (ICETAG); - Morte e Vida Nazareno, Paulista, 
de O Poste Soluções Luminosas; Paixão de Cristo de 
Bom Jardim, do Grupo de Teatro do Bom Jardim 
(GRUTEAB); Recife - Paixão de Cristo de Casa 
Amarela, do  Instituto de Desenvolvimento Social; - 
Auto da Via Dolorosa, Bom Jardm, do Gama 
Empreendimentos Culturais; - Paixão de Cristo de 
Amaraji, Proponente Astrogildo TS Junior Produções, 
Eventos e Serviços; Sertânia - Paixão do Sertão - Uma 
Odisséia no Moxotó 2016, da Associação Cultural de 
Sertânia -Acordes; - Paixão de Cristo de São Lourenço 
da Mata, da Companhia de Artes Cênicas de Edna 
Braga; Floresta - Paixão de Cristo "Prova de Amor" Ano 
VII, de O Caroá & Cia; - Paixão de Cristo de 
Camaragibe “A Paixão dos Camarás” do Grupo Teatral 
Risadinha
Os integrantes da Trupe Circense Pernilongo's, 
Andrea Lemos, Jonauto Andrade e Sérgio Muniz, 
participam do elenco circense do espetáculo Morte e 
Vida Nazareno, da Cia. Clows & Cena, nos dias 22, 23 e 
24 de março, em Paulista.
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As Paixões de Pernambuco

ia 13 de março de 2016, 50 anos de nascimento de Chico DScience. Já? Chico e seu grupo souberam catalisar o 
pensamento da minha geração? O Movimento Mangue traçou 

rumos que abalariam os alicerces das concepções artísticas no 
Brasil no início dos anos 90. Hoje é só lembrança, mas o termo 
Manguebeat tatuou-se na história cultural do país (ou não?). Science 
e Fred Zeroquatro (Mundo Livre), ligados na produção 
underground internacional, arquitetaram (quase inusitadamente?) 
inovações na Kultura (Freud explicaria?) brasileira. Questionou-se 
e desmentiu-se se o beat viria da geração beatnik, ou simplesmente 
de “batida”/ ritmo. Dentre outras experiências, a Nação Zumbi 
misturava hip hop ao Maracatu, para horror de alguns puristas 
locais. O momento-chave chegou para a Geração Mangue quando, em 
1993 (ah, passado distante tão próximo!), Science (CSNZ) assinou 
com a Sony Music e sedimentou o seu sucesso (foi até trilha de novela 
da Globo, não que eles gostassem disso). O movimento, que havia 
lançado seu 1º manifesto-release em 1991, ganha forte expressão na 
mídia nacional e internacional. Sairíamos enm do celeiro cultural? 
O lançamento dos CDs Da Lama ao Caos e Afrociberdelia colocava o 
Recife como epicentro de uma nova vanguarda que se estabelecia. 
A crítica social misturava-se ao prazer e à recriação da cidade 
metamorfoseada na pop Manguetown dos homens caranguejos (uma 
espécie de HQ criada por Dolores e Morales falava de uma cerveja 
com água do mangue que provocava metamorfoses, coisa de fazer 
Ionesco e Kafka remexerem na tumba; mesclando-se em 
cambalacho com resquícios de Josué de Castro e João Cabral que 
ressoavam na psicográca voz poética de Science?), nela 
passeavam (em músicas afrociberdélicas, claro) Lampião, Biu do 
Olho Verde, Galeguinho do Coque e até a Perna Cabeluda (risos e 
sisos imprecisos!). Era o início dos anos 90! Pululavam CDs, plano 
Real se aproximava, disquetes, Internet, as ianques MTV (o Grunge 
explodia como movimento em Seattle e a tendência “pegou” por 
aqui) e McDonald's se estaberleciam em plena lama urbana; tudo 
isso azucrinava a capital de Pernambuco (tal e qual, nada igual!), 
enquanto o novo milênio se aproximava. Além de Fred & Chico, 
outros entravam para o hall da fama: Renato Lins, Mabuse, Helder 
Aragão (o DJ Dolores, também envolvido com produção de trilha e 
programação visual para o teatro recifense nos anos 90: a peça Para 
um amor no Recife, é exemplo disso), Hilton Lacerda (cineasta) e 
Jorge du Peixe, dentre outros. Locais como a Soparia do Pina, onde 
vimos Science pela primeira vez, eu e Ivonete Melo, tornavam-se 
epicentro de algo que até agora não foi superado enquanto 
movimento cultural (será?), mas poderia até ser posto em xeque: o 
modo como o Brasil abriu as portas para a cultura urbana recifense 
e como esta se modicou a partir de então. No cinema surgiam 
lmes como Amarelo Manga e Baile Perfumado, em plena ruptura com 
a, digamos assim, estética anterior, na criação de um novo (?) modo 
de ver as coisas, desnudando-as (não esquecer que desde os anos 20, 
com Jota Soares e outros, a cidade foi referência na área) e aqui 
devemos lembrar o famigerado Manifesto Regionalista (1926, saído da 
cozinha freyriana em frenesi de sabor e saber). Ver a Mauriceia por 
estes novos ângulos “manguenícos” (com a licença de tão terrível 
trocadilho) abriu a cabeça de muita gente boa que está aí agora. 
Aqueles artistas negociaram numa dialética bem particular, nova, 
diferente com o gigante deitado eternamente em berço esplêndido, na 
terra dos altos coqueiros. Também nas artes plásticas, dança, moda, 
essa geração mostrou suas armas. Esse Movimento expressou não 
só a mundividência de Chico, mas a de tantos outros artistas. Porém 
ele foi o porta-voz inicial; portanto, saudação ao Mestre Chico 
Science no seu cinquentenário: Muitos anos de vida! Entretanto há a 
pergunta que não quer calar: viveremos das glórias do passado até 
quando? Como anda o pensamento brasileiro? A estagnação que 
sobreveio ao pós-moderno nos jogou a todos no marasmo do óbvio 
ululante, mesmo? (*) Moisés Neto é escritor, teatrólogo, ator e 
produtor cultural 

50 ANOS DE 
CHICO SCIENCE 

Estamos tirando o pé da lama?
(*) Moisés Monteiro de Melo Neto

Igor Rickli interpretará, novamente, Jesus, na Paixão de Cristo 
de Nova Jerusalém

Divulgação

 Wellington Dantas

José Pimentel , autor do texto e diretor da Paixão de Cristo do Recife,
 também interpreta Jesus

Billé Ares e Moisés Neto no elenco da Paixão dos Guararapes 2016, 
de Jaboatão
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Tâmara Dornelas trabalhará na Áustria

 bailarina pernambucana Tâmara Dor-Anelas, lha do ator Ulisses Dornelas 
(Palhaço Chocolate) vai para a cidade 

austríaca de Sankt Polten para trabalhar na 
Cia. EuropaBallet, com direito a alojamento.-
Meu desejo sempre foi trabalhar em uma companhia 
fora do Brasil, primeiramente pela qualidade técnica e 
valorização da dança clássica, e também pelo mercado 
de trabalho ser bem mais amplo. Almejo mostrar todo 
o meu amor pela dança, e quem sabe encantar plateias 
do mundo, disse Tâmara ao Ribalta.
 A dança faz parte da vida de Tâmara 
Dornelas desde pequena, quando surgiu seu 
fascínio pelo balé, passando a estudar. For-
mou-se em dança no ano passado na Escola 
Estadual de Danças Maria Olenewa, especiali-
zando-se em balé clássico, com aulas de histó-
ria da dança, música, terminologia, composi-

ção coreográca, dança contemporânea e a 
caráter. Atualmente, continua a fazer aulas na 
Cia Brasileira de Ballet, ministrada pelo famo-
so mestre Jorge Teixeira.
 A oportunidade de trabalhar na Áus-
tria surgiu, depois de um curso de férias no 
Pavilhão D, em São Paulo, quando ganhou 
uma bolsa para fazê-lo, e lá cou sabendo que 
ao nal do curso o mestre Ricardo Scheir 
(diretor do Pavilhão) iria selecionar as duas 
melhores bailarinas para um contrato de sete 
meses na Áustria, na Cia EuropaBallet. Fiquei 
feliz quando soube que havia sido uma das escolhidas 
pois será uma oportunidade rara de realizar um sonho 
que tenho desde criança, o de estudar e trabalhar com 
dança fora do país, A dança faz parte da minha vida e 
sempre estará no meu coração desde quando ela surgiu 
em mim, diz Tâmara Dornelas

O Teatro Boa Vista e o Palhaço Choco-
late promovem a campanha “Teatro 
para Todos”. A inicia-

tiva, que tem o objetivo de 
popularizar o teatro através do 
ingresso mais acessível ao 
público, segue aos domingos 
até a primeira quinzena de 
abril, com o espetáculo infantil 
O Circo Mágico do Palhaço Choco-
late, um musical que resgata a 
magia do universo circense e as 
cantigas de roda, apresentado 
às 10h. Os ingressos estão à 
venda na bilheteria do local e 
custam R$ 10,00 para todos.

A campanha tem também 
o objetivo de despertar nas crianças 
e nos pais o gosto pelas artes e, ao 
mesmo tempo, estimular a formação 
de novas plateias, destaca o 
Palhaço Chocolate, que atua na 
área com uma proposta de arte-educação, 
num trabalho diferenciado, unindo o teatro, 
a dança, a música e o circo com mensagens 
construtivas. Em 27 de março é comemorado 
o Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do 
Circo e a campanha também é uma forma de 
lembrar a data.

 O musical O Circo Mágico do Palhaço 

Chocolate faz um resgate das cantigas de 
roda. As músicas que compõem o novo espe-

táculo são resultado de uma 
pesquisa feita pelo próprio 
Palhaço Chocolate sobre as 
cantigas de roda mais canta-
das e conhecidas do Brasil 
por região, entre elas Carnei-
rão, Eu fui no Tororó, Fui à Espa-
nha, Pai Francisco, Ciranda 
Cirandinha,  Marinheiro Só, 
Samba Lelê, Pirulito que Bate-
Bate, Peixe Vivo, Pintinho Ama-
relinho, Se Essa Rua Fosse Minha 
e Meu Limão, Meu Limoeiro. As 
composições  ganharam 
novos arranjos e, sem perder 
a melodia, algumas foram 
reconstruídas, como a Não 
Atire o Pau no Gato.

A montagem segue 
unindo arte, cultura e diver-

são e fazendo os adultos relembrarem a 
infância através das músicas e brincadeiras 
tradicionais. O Palhaço Chocolate é quem 
assina a direção geral do espetáculo, que tem 
50 minutos de duração e conta com artistas 
pernas-de-pau, malabaristas e trapezistas, 
além de 15 atores e bailarinos que se revezam 
entre os personagens da trama.

Campanha visa
 popularização do teatro

EuDaimOn será encenado em várias cidades

epois da temporada no Centro de DArtes Mestre Narciso Félix de Araújo, 
que vai até 20 de março, o Osicran 

Teatro, de Igarassu, circulará por várias cida-
des pernambucanas com o espetáculo EuDa-
imOn, a começar por Caruaru. onde participará 
do Festival Abril para o Teatro, dia 9 de abril. 
Trata-se de um espetáculo que mistura drama 
e comédia, com dramaturgia de Lúcio Pessôa, 
encenada por Paulo André Teixeira, propondo 
uma encenação que imploda a plateia através 
da naturalidade e da expressividade dos monó-
logos, cenas que são verdadeiros recortes da 
existência humana, o cotidiano.
 O grupo pretende levar ao especta-
dor, além da proposta do riso (a felicidade 
pontual), a experiência de reetir sobre a 
busca pelo EuDaimOn, termo do grego antigo 
que signica felicidade, um tema mantido pelo 
Osicran desde o último trabalho De Nós e do 

Mundo Inteiro. Maiores informações pelos tele-
fones 98784-8248 / 99828-8631 / 99241-2470 / 
98101-8167
 A peça é muito mais do que uma 
sequência de esquetes. Os atores Junior Per-
nambuco e Erivaldo Leal se revezam no palco 
trazendo à cena uma criança brincando no 
quintal de casa, um morador de rua conden-
ciando a sua solidão, um esquizofrênico arre-
messando caroços de pitombas nos ônibus 
que passam, além de depoimentos de inte-
grantes do grupo.

EuDaimOn também é um discurso polí-
tico, proferido com propriedade. É uma crítica 
sutil e corrosiva, um protesto assertivo contra as 
mazelas sociais que escravizam a humanidade e a 
distancia da sua plenitude. Um clamor pelo respei-
to ao próximo, uma reexão 'de dentro para fora' e 
um olhar coletivo 'de fora para dentro, diz o ator 
Júnior Pernambuco.

A Fundação de Cultura Cidade do Recife, 
através de sua Divisão de Artes Cênicas, 
realizará, dias 02 e 03 de abril, no Museu da 
Cidade do Recife (Forte das Cinco Pontas), 
o 3º Encontro de Artes Cênicas, reunindo 
artistas de teatro, dança e circo, com a 
nalidade de discutir as ações promovidas 

pela instituição. Dentro da programação 
um debate sobre os resultados do Janeiro 
de Grandes Espetáculos, Festival de Teatro 
da Criança do Recife, Mostra Brasileira de 
Dança, Trema – Festival de Teatro de 
Grupo do Recife e Festival Estudantil de 
Teatro e Dança.

3º Encontro de Artes Cênicas

O Espaço Cultural Primeiro Andar – Escola de 
Artes – Cursos de Formação de Atores informa 
que realizará Curso de Teatro para Crianças (15 
vagas), com a professora Ingrid Santos, aulas aos 
sábados, das 10 às 12h, e Curso de Teatro para 
Jovens e Adultos (15 vagas) com o professor 
Dinho Bezerra, aulas aos sábados (14 às 16h) e 

terças-feiras (16 às 18h). Informações pelos tele-
fones (81) 3128.0132 – 99806.2922 – 98872.0223 
– 99945.8704, Whatsapp 99806.2922 ou 
99945.8704,  e-mail  espacoprimeiroan-
dar@gmail.com site www.espacoprimeiroan-
dar.site.com.br; endereço: Rua Visconde de 
Goiana, 15 A – 1º andar – Boa Vista, Recife – PE.

Cursos do Primeiro Andar

A pernambucana Tâmara Dornelas trabalhará na Áustria, estagiando na Cia. EuropaBallet

Iniciativa do Teatro Boa Vista e o Palhaço Chocolate segue com espetáculo aos domingos 

Todos os domingos, às 10h. no Teatro Boa Vista, o Palhaço Chocolate comanda espetáculo que resgata a magia das cantigas de roda

Júnior Pernambuco em OiDalmOn, que participará do Festival Abril para o Teatro, em Caruaru

 Waldeir Colares

Divulgação

Divulgação

SERVIÇO:
Campanha “Teatro para Todos”, 
com O Circo Mágico do Palhaço 

Chocolate
Quando: aos domingos, às 10h

Onde: Teatro Boa Vista (rua 
Dom Bosco, 551, Boa Vista, 
Recife. Ao lado do Colégio 

Salesiano)
Quanto: R$ 10,00 (preço 

único)
Informações: (81) 2129-5961

mailto:espacoprimeiroandar@gmail.com
mailto:espacoprimeiroandar@gmail.com


Janeiro/Fevereiro/Março/2016

Janeiro  
DIA 01 - FABIANA PIRRO;  02 - ANGÉLICA MADUREIRA, FARIAS FILHO, ISMAEL 
HOLANDA; 03 - JORGE COSTA, PALHAÇO MOLEZA MALABARIS, ALEXANDRE 
PEREIRA;  04- LOURDES ROSSITER;  06 - ADRIANO SILVA, ANA AQUINO;  07 - BRENO 
FITTIPALDI;  08 - MANU GUIMARÃES;  09 - ANDRÉ FALCÃO, LAIS CORRÊA, LUANA 
BEATRIZ;  10 - CHARLES PIERRE, FLÁVIO MANOLO;  12 - ADEMAR CLÁUDIO, 
FERNANDO BRESAN, MARINA DUARTE;  13 - HULLI CAVALCANTI, LUCIANA LYRA;  
14 - ROMERO RAMOS, RÔMULO RAMOS, ODILIA NUNES;  15 -VILMA FURACÃO;  16 - 
DÉLBERT LINS, FERNANDA LUZ, HENRIQUE FONTES;  19 - DAYANNA CRISTINE, 
HEBER ALMEIDA, ROMILDO MOREIRA, MIRNA MACIEL;  20 - ALBEMAR ARAÚJO, 
MARCELA MYRRA, SEBÁ ALVES, VANESSA PORTO ;  21 - JORGE AMORIM, KARL 
MARX, RAFAEL JUSTINO;  22 - KAROL LIBANIO;  23 - MARCOS VINITIUS;  25 - 
EMERSON RODIGUES, RAMON GUIMARAES, NATALI ARAÚJO;  26 - DANIELLE 
HOOVER, DIEGO ALBUCK;  27 - JOSÉ ALBERTO;  28 - HILDA TORRES, OSÉAS BORBA 
NETO;  29 - PEPÊ LEAL;  30- MARIANA BARCELLOS;  31 - BILLÉ ARES. WASHINGTON 
SANTOS.

DIA 02 - DJAELTON QUIRINO, MARIA ELISA FARIAS, RAFAELA WANDERLEY; 03 - 
DARILSON CASSIANO; 05 - ANDERSON VIEIRA, FERNANDO YAMAMOTO; 07 - 
BRENDA PONTES; 08 -ANDERSON DIMANS, ROBERTA LIMA; 09 -BRUNA OLIVEIRA, 
EDNALDO SOUZA; 10 - CONCEIÇÃO ANDRADE, MIRELA ANDRADE; 11 - GIL TATZU, 
PALHAÇO CHUMBREGO; 12 - PAULO DE CASTRO; 13 - OTÁVIA OHANA; 15 - GEORGE 
MEIRELES; 18 - MARY MENEZES, MARINETE NEVES; 21 - ERON VYEIRA, SUZAN 
REGINA, VIVIANI SORATTO; 23 - ROBERTO CARLOS; 24 - ANDRÉ DELAMARES; 25 - 
CASSIANO FILHO, GALIANA BRASIL, JOÃO BARBOSA; 26 - CLEONICE MATIAS; 29 - 
NILZA LISBOA.

fevereiro

Março
DIA 01 - FABIANA FERREIRA; 04 - ANDRÉ FILHO, BRUNNO DE LEVOR; 05 - ALVARI 
HELENO, DIOGO HONORATO; 06 - IVAN LEITE; 07 - DANILO VIDAL; 08 - PAULA 
GONDIM, RHAISA BATISTA; 10 - CAMILLE CARVALHO, DANNY LINS; 12 - CLEUNICE 
SANTOS, KÉZIA MAYARA; 13 - ANDRÉ CHAGAS, BUARQUE DE AQUINO, KELINE 
MACÊDO; 14 - FÁBIO ANDRÉ, MESTRE ZÉ  DE VINA; 15 - SOLON POLLANSK; 17 - CRIS 
BERNART, ERIVALDO GOMES, LULA QUEIROGA; 18 - TIAGO DINIS, SAMANTHA 
RÚBYA; 19 - GIL OLIVEIRA, MARCELLA FIGUEIRAS; 20 - CARLOS JANDUY; 21 - AYANA 
GHAYTHAH; 22 - THÂNIA TULMUTO; 23 - CERONHA PONTES, KELINE MACÂDO, 
ROSEANE FREITAS; 26 - MARIA GORETE, TITICA ALVES; 27 - MOISÉS NETO, MÔNICA 
MARIA, ROBERTO BABY; 28  -  GUTTO MOTTA, LU ZAMBAK, MARCONI  
STYLEBRASIL, MESSI, SASSÁ; 29 - BETO FILHO.

Clowns de Shakespeare

 a n o  d e  2 0 1 6  r e s e r v a  m u i t a s Oatividades formativas para o Clowns 
de Shakespeare, de Natal-RN, que 

promove uma série de trocas e espaços de 
experimentações com estudantes de teatro, 
com ou sem experiência, professores, 
formadores e artistas. As atividades foram 
retomadas também no CineTeatro de 
Parnamirim, com projetos em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Parnamirim 
possibilitando o acesso à formação teatral 
gratuitamente. 

 Estão abertas as inscrições para as 
seguintes ocinas livres:  O Ator em 
Composição, ministrada por Dudu Galvão e 
Titina Medeiros, de 04 a 08 de abril; Práticas 
do Teatro de Grupo para Diretores, 
Professores e Ocineiros, ministrada por 
César Ferrário, Fernando Yamamoto, Diogo 
Spinelli e Joel Monteiro; Faz de Conta: 
Ocina de Teatro para Crianças, ministrada 
por Camille Carvalho, Paula Queiroz e 
Renata Kaiser, de março a junho. Inscrições: 
www.clowns.com.br

n A Academia Castor & Pólux reali-
zou o Stellium 2016 (evento de artes inte-
gradas), Mensagens em Trânsito, merca-
do em transe e outras bipolaridades, com 
o astrólogo e teatrólogo Eduardo Maia, no 
Cinema São Luiz lotado por 535 pessoas, 
na Noite dos Astrólogos, pesquisa imagé-
tica de Eduardo Maia e execução visual 
de Pedro Celso Na programação da 
mesma instituição foi realizado um curso 
sobre 33 anos Jubileu de Crizo, em fevere-
iro passado. A Academia Castor & Pólux 
ca na Rua Marquês de Paranaguá, 113, 
Casa Forte, fone (81)3268.2117, castorepo-
lux@uol.com.br
n Continuam abertas as inscrições 
para a Ocina da Comédia – Força na 
Peruca, vagas limitadas, que provocará a 
descoberta de um elemento, a peruca, 
qual a personagem cômica mais adequada 
para cada um dos intérpretes. 
n A Aurora Filmes realizará, próximo 
dia 5 de abril, às 9h, a ocina História do 
Cinema e Roteiro Cinematográco. As 
inscrições estão abertas.
n Estão abertas as inscrições para 
novas turmas do Curso de Teatro que é 
ministrado pelo professor Marcos Porte-
la, no Teatro Valdemar de Oliveira, aos 
sábados, das 8h30 às 12h, nas segundas e 
quartas-feiras das 16h30 às 18h30 e nas 
segundas e terças, das 19 às 21h com mon-
tagem de espetáculo no encerramento. 
Maiores informações com Telma Rodri-
gues pelos telefones (81) 3222.1284 e 
98733.3680.
n O ator Vinicius Coutinho recebeu o 
troféu de melhor ator coadjuvante do 
espetáculo Zumbá, da Princesa Africana e 
do Rio, texto e direção de Didha Pereira, 
no Festival de Teatro de Vitória de Santo 

Antão.
n Junior Prado, assistente de Cibele 
Santa Cruz, produtora do elenco do novo 
lme do diretor Breno Silveira, o mesmo 
de 2 Filhos de Francisco, À Beira do Cami-
nho e Gonzaga de Pai para Filho, informa 
que estão fazendo teste para seleção do 
elenco para meninas e adultos. Interessa-
dos devem enviar currículo com duas 
fotos para o e-mail  elenco.curin-
ga@gmail.com
n Crianças (de 06 a 12 anos) e adoles-
centes (de 13 a 17 anos) em situação de 
vulnerabilidade social podem participar 
do Curso de Iniciação Teatral que a jorna-
lista, radialista e atriz Ana Maria Gomes 
da Silva ministrará no Centro Social Bidu 
Krause, Av. Onze, Totó, Recife, onde as 
inscrições podem ser feitas.
n A presidente da Academia Pernam-
bucana de Letras, Margarida Cantarelli, 
nos convida para a abertura do Ano Lite-
rário da APL, dia 14 de março, em home-
nagem ao centenário de nascimento de 
José Antônio Gonsalves de Mello, tendo 
como palestrantes Frederico Pernambu-
cano de Mello, Nilzardo Carneiro Leão e 
José Luiz da Mota Menezes. Será desta-
cada a intensa trajetória do homenageado: 
acadêmico, historiador, biógrafo, cronista, 
pesquisador, professor e administrador. 
n O presidente do Sistema Fecomér-
cio/Senac/Sesc-PE, Josias Silva de Albu-
querque, envia convite para a exposição 
Um Mundo Chamado FERREIRA, que 
está aberta até o dia 27 de maio, de segun-
da a sexta-feira, das 9 màs 18h, na Galeria 
de Arte Corbiniano Lins, no Sesc de Santo 
Amaro, Rua 13 de Maio, 455, Santo Ama-
ro, Recife. Fone (81) 3216.1728. Entrada 
gratuita.

Portal Interpoética

A atriz Titina Medeiros ministrará oficina de teatro em Natal, no mês de abril

Divulgação

As DeixasAs Deixas

AniversariantesAniversariantes

Cida, Raimundo e Sennor comunicam o encerramento das atividades, enquanto site e âncora 
para várias mídias, do Portal Interpoética, que chegou aos 10 anos de existência com um 
acervo de mais de trinta milhões de acessos. Os atuais editores seguem com seus projetos 
próprios e uma experiência valiosa na àrea de literatura e produção cultural. Aproveitam 
para agradecer a todos que apoiaram as atividades

Apoio:

http://www.clowns.com.br
mailto:elenco.curinga@gmail.com
mailto:elenco.curinga@gmail.com

