Baile do Menino Deus
para festejar o Natal

D

ois Mateus, junto a uma trupe de
crianças, conduzem a divertida e
poética história da cantata cênica
Baile do Menino Deus – Uma Brincadeira de
Natal, mega espetáculo ao ar livre encenado
desde 2004 na Praça do Marco Zero, no
Bairro do Recife, pela Relicário Produções,
sempre com entrada franca. Com texto de
Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima,
direção de arte de Marcondes Lima, e trilha
sonora de Antônio Madureira, esta
produção de teatro, dança e música, está
prestes a comemorar 30 anos em 2013. Mas
a festa já começa em 2012, com a nona
edição no Marco Zero, de 23 a 25 de
dezembro, às 20h. O patrocínio é do
Governo do Estado de Pernambuco e da
Prefeitura do Recife.
No enredo, 12 crianças-cantoras
ajudam a dupla de Mateus a encontrar a
porta de uma casa especial, onde nasceu
Jesus, o Menino Deus. Tudo para celebrar o
Natal de um jeito bem brasileiro. Até
porque não entram em cena Papai Noel,
pinheirinho enfeitado, renas, trenó ou
boneco de neve, mas, sim, personagens
fantásticos do universo popular nordestino,
como a Burrinha Zabilin, o Anjo Bom, o
Sol, a Lua, a Estrela, a Ciganinha e até o
monstro Jaraguá, que nem é tão terrível

assim. Todos aparecem para celebrar o
nascimento de Jesus. Mas a jornada é
complicada. Primeiro porque a tal casa
onde nasceu o menino é difícil de ser
achada; e, segundo, porque ainda é preciso
convencer José e Maria, pais do bebê, que a
festa precisa ser feita como um grande baile
que celebre a vida e a alegria.
Participam do elenco, Arilson
Lopes (Mateus 01), Sóstenes Vidal (Mateus
02), Zé Barbosa (José), Isadora Melo
(Maria), Otávio Guerra (Mestre
Rabequeiro), além dos bailarinos Isaac
Souza, Inaê Silva, Jáflis Nascimento, José
Valdomiro, Juliana Siqueira, Marcela Felipe,
Renan Ferreira e Rennê Cabral, em
coreografias de Sandra Rino. Os cantores
solistas deste ano são Silvério Pessoa,
Virgínia Cavalcanti, Isadora Melo e,
estreando, Zé Barbosa. Toda a trilha sonora
é executada ao vivo por 15 músicos na
orquestra regida pelo maestro José Renato
Accioly, junto ao coro adulto com 13
cantores e coro infantil, coordenado por
Célia Oliveira, com as 12 crianças cantoras.
E, assim, a festa acontece, numa celebração
do Natal de um jeito bem nosso e em louvor
ao nascimento do Menino Deus, símbolo
do novo e da esperança de um mundo
melhor.
Gianny Melo

Na Praça do Marco Zero, mais uma vez, Baile do Menino Deus reunirá multidão para comemorar o Natal

Mensagem de Boas Festas do SATED-PE

19º Janeiro de Grandes Espetáculos
tem mais de 80 atrações
Divulgação

O Desejado - Rei D. Sebastião abrirá o 19º Janeiro de Grandes Espetáculos

O

Janeiro de Grandes Espetáculos – Festival
Internacional de Artes Cênicas de
Pernambuco é um dos maiores eventos das artes
cênicas em terras pernambucanas e do Brasil.. A
19ª edição acontecerá de 08 a 27 de janeiro de
2013, não só na capital, Recife, mas também em
Olinda e com extensões a dois outros municípios
do interior do estado, Caruaru, no Agreste
pernambucano e, pela primeira vez, chegando
também a Arcoverde, porta de entrada do sertão.
O evento é uma realização da Associação dos
Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco
(Apacepe), com programação de mais de 80
espetáculos nacionais e internacionais para
adultos, crianças e na linguagem do teatro de rua,
além de shows musicais, lançamento de livros,
seminário, debates e oficinas.
A homenagem desta vez vai para o
dramaturgo e diretor teatral caruaruense Vital
Santos, que terá sua mais reconhecida obra, Auto
das 7 Luas de Barro, lançada originalmente em
1979 e que recebeu elogios de todo o Brasil
quando circulou através do Projeto
Mambembão, apresentada pelo Grupo Feira de
Teatro Popular, de Caruaru, além de ganhar
leituras dramatizadas de alguns de seus mais
elogiados textos. No quesito financiamento, até
o momento, Eletrobras e Ministério da Cultura
apresentam o Festival, que conta ainda com
incentivo da Caixa Econômica Federal, Governo
do Estado de Pernambuco e Prefeitura do
Recife, além do apoio do Sesc Pernambuco e do
SATED-PE. Os ingressos são a preço popular,
variando de R$ 10 e R$ 40, com meia entrada
para artistas, crianças, estudantes, professores e
maiores de 60 anos, além de muitas sessões
gratuitas.
S ã o mu i t o s o s d e s t a q u e s d a
programação que conta com a estreia nacional de
Hamlet encenado pelo grupo potiguar Clowns de
Shakespeare (RN), sob direção de Marcio
Aurelio, na comemoração dos 20 anos da trupe.
A encenação se baseia no princípio de que a peça,
obra-prima da dramaturgia universal, consiste
em uma poética da representação. Assim,
utilizando os espelhamentos que Shakespeare
propõe no desequilíbrio de um mundo em
transição, seja na Dinamarca representada em
sua escrita ou no Brasil de hoje, o espetáculo traz
uma radicalização do uso das convenções teatrais
e dos elementos que compõem a estrutura
cênica.
Os Clowns ainda trarão para o Janeiro

2013 a montagem juvenil O Capitão e a Sereia e a
peça para espaços abertos, Sua Excelência, Ricardo
III, além do lançamento no Recife do projeto
“Cartografia do Teatro de Grupo do Nordeste”,
com três livros sobre o mapeamento dos
coletivos teatrais atuantes nos nove estados
nordestinos, mesa redonda e workshop.
Odin Teatret (Dinamarca), com o
espetáculo Branca como o Jasmin, solo da atriz
dinamarquesa Iben Nagel Rasmussen, que evoca
os espetáculos feitos pelo grupo de 1966 até os
dias de hoje, além de uma oficina com ela e
Tatiana Cardoso (esta ação dá continuidade ao
projeto do Sesc Pernambuco, que trouxe, em
2012, ao Recife, palestra com Eugenio Barba e
demonstração de trabalho com Julia Varley).
A abertura será no Teatro de Santa
Isabel, às 20h30 do dia 08 (terça-feira), com o
espetáculo O Desejado – Rei D. Sebastião (Centro
de Criatividade Póvoa de Lanhoso e Associação
dos Produtores de Artes Cênicas de
Pe r n a m b u c o / A p a c e p e – P ó vo a d e
Lanhoso/Portugal e Recife/PE/Brasil),
contando com atores pernambucanos e
portugueses. Haverá nova exibição mo mesmo
local e no mesmo horário, na quarta-feira, dia 9,
com ingressos de R$ 20 e R$ 10. Texto,
encenação, figurinos, cenografia e iluminação de
Moncho Rodriguez, música de Narciso
Fernandes e Pedro Gracindo. Elenco: Pedro
Giestas, Nuno Távora, Júnior Sampaio, Marta
Carvalho, Eunice Correia, Catarina Rodriguez,
Gilberto Brito, Márcio Fecher, Mário Miranda,
Rafael Amâncio e Genésio Oliveira Júnior.
Um grupo de cômicos ambulantes,
comediantes de feiras antigas, conta esta
fabulosa história sobre o sebastianismo lusobrasileiro. Nela, misturam-se imaginários de um
Rei encantado, que vive adormecido, presente e
vivo, como se de verdade fosse, e no seu castelo
se guardasse à espera de um novo alvorecer.
Desencantado, voltará para redimir o seu povo e
um mar bravo se levantará e tudo e todos serão
arrastados para a Ilha do Fim do Mundo. Pícara e
burlesca, a montagem brinca com a poética do
imaginário de dois povos.
O Desejado - Rei D. Sebastião também
será apresentado no Teatro Rui Limeira Rosal
(Sesc Caruaru), dias 11 e 12 de janeiro, às 20h e
no Teatro Geraldo Barros (Sesc Arcoverde), dia
17 de janeiro (quinta), às 20h. Veja maiores
detalhes da programação na página 3 desta
edição.
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Pirueta Circo Social
realiza oficinas gratuitas

A

través do projeto Pirueta
Circo Social, jovens entre
12 e 17 anos têm a
oportunidade de participar de
oficinas gratuitas de circo e
ballet clássico no Centro de
Pós-Graduação Business
School da Uninassau., com
aulas até o final de dezembro,
todas as segundas, quartas e
sextas, das 14h às 18h. O
projeto oferece, também, aulas
de acrobacias, equilíbrio,
malabares, aéreo e balé clássico,
ministradas pelos instrutores
de circo Laércio Assis, José
Carlos (Shinoby), Jonauto
Silva, Sérgio Oliveira e pela
bailarina Tânia Trindade, sob a
coordenação do diretor
circense Bóris Trindade Júnior,
o Borica.
Atualmente, o projeto
Pirueta Circo Social vem sendo
executado com 40 (quarenta)
adolescentes, 10 (dez) deles em
cumprimento de medida
socioeducativa, contando ainda
com uma equipe de
psicopedagogos e assistentes
sociais. Trata-se de

uma iniciativa do Centro
Cultural de Desenvolvimento
Humano Maria Augusta Centro Cultural Picadeiro e
nesta edição foi contemplado
com o Prêmio Funarte/
Petrobras Carequinha de
Estímulo ao Circo 2011 e conta
com a parceria do Instituto
HSBC Solidariedade e da
Faculdade Maurício de Nassau.
O projeto terá duração até
dezembro deste ano, com
perspectiva de renovação. Mais
informações sobre as oficinas
pelo telefone (81) 9243-4942.

Travessia – Aridez
e Sentimentos
Divulgação

Divulgação

A trama do espetáculo aborda os problemas da seca

A

Oficinas circenses para
inclusão social

Engenho
de Criação
Ici ou Quando as Borboletas Cessarem de Bater suas Negras Asas Dentro de
Nossas Cabeças é o espetáculo de conclusão de curso, que está sendo
encenado dias 05, 12 e 20 de dezembro, no Teatro Joaquim
Cardozo, às 20h, com direção de Ivan Ferreira e o seguinte elenco:
Ivy Silva, Angélica Santos, Mila Azevedo, Carolina Dantas,
Giancarlo Longa, Carlla Lyra, Paulo Abadie, Tiane Melo, Caio
Pinheiro e Caio Melo
Histórias de asas aparadas. De histórias que esvoaçam
como insetos nas cabeças dos amantes. O espetáculo constrói
relações que se dilatam em contrações e espasmos . Borboletas
imaginárias voam dentro dos sentimentos e sensações – um viveiro
cerzido na arte do (des)encontro. Cinco histórias espelham relações
corroídas pela loucura, insegurança e hesitação. Estariam todos na
cabeça de André? Delírios do seu amante-amigo-irmão? Seria um
hospício cheio de insetos esvoaçantes e pessoas delirantes?
Borboletas de todas as cores voam ao nosso redor sem que as
percebamos. Cada uma delas receberam uma parte de nós. O amor
nasce em ramas muito delicadas e próximas ao desatino nesta livre
adaptação a partir de textos de Clarice Lispector (Uma
Aprendizagem um O Livro dos Prazeres), Tchecov (Brincadeira),
Osman Lins (Os Confundidos e Noivado), e Caio Fernando Abreu
(Uma História de Borboletas).

Companhia Macambira
de Teatro realiza o
espetáculo Travessia – Aridez e
Sentimentos, de Robson Teles,
encenação de Carlos Salles,
direção musical com trilha
original de Franklin Silva, de
quinta a domingo, às 20h, no
Teatro Apolo, até o dia 09 de
dezembro. Cris Santos, Maria
Dias, Milton Soares, Paula
Jhatiacy, Eduarda Sthefany,
Ivann Leal, Valdecir Jr,
Géssica Barbosa, Charles
Medeiros, Valdecir Jr e
Roberta Lúcia fazem parte
do elenco, e o músico Celso
José.
Travessia - Aridez e
Sentimentos estabelece um
diálogo com textos de
autores consagrados da

literatura brasileira, tais
como Guimarães Rosa,
Graciliano Ramos e João
Cabral de Melo Neto.
Trata-se de uma caminhada
pelas travessas do sertão
n o r d e s t i n o, d e o n d e
Dorinha sai, em busca da
chuva, para acabar com a
seca. O sonho dela
representa o desejo de
inúmeros sertanejos, que
enfrentam o período de
estiagem entre a força e a fé,
entre o ato e a palavra, entre
o morrer e o nascer. A
trama reflete a realidade
que o nordeste brasileiro
está enfrentando há meses,
numa das piores secas dos
últimos anos, conforme a
imprensa tem retratado.

Cia. Trapiá de Dança
realizará oficinas
D

iante da necessidade de
difundir a cultura popular
brasileira, a Cia. Trapiá de Dança, fundada em 1989 pelos
coreógrafos e bailarinos Otacílio Júnior e Valdi Nunes, realizará para público de todas as
faixas etárias e todos os gêneros e estilos, Oficina de Dança
Popular Carnavalesca – frevo,
maracatu e caboclinho, de 07
de janeiro a 28 de março de
2013, com vagas limitadas. As
inscrições podem ser feitas na
Casa da Cultura – Raio Oeste,
cela 311. Informações pelo
telefone (81) 8621.6394 ou
pelo e-mail ciatrapiadedanca@hotmail.com
As aulas serão ministradas de forma contínua e o
conteúdo programático insere

o contexto desde a origem à
solução da dança como veículo
de transformação, O coordenador pedagógico é Otacílio
Júnior, diretor, produtor,
coreógrafo e especialista em
arte. A bailarina e ensaiadora
Ivani Soares assina a arte educação e a produtora, diretora e
atriz Franci Lemos a produção.
Divulgação

Microssérie Caia na Gandaia
é lançada festivamente

A

proposta inicial do KPA é
lançar novos talentos da
dramaturgia como atores, escritores e técnicos, apresentando
mais uma alternativa de entretenimento ao público através do
site Mundo Novelas, que está há
dois anos no ar, atingiu a marca
de mais de 3.800.000 acessos (no
mês de setembro, obteve
228.982 acessos) e vem quebrando seus próprios recordes a cada
mês. público uma microssérie
que fala exatamente dessa vontade de se libertar, extravasar e
fazer tudo o que sempre
sonhou. Essa é a tônica de Caia
na Gandaia, uma comédia de
Sérgio Teixeira, com direção
geral de Cesar Negrão.

Caia na Gandaia conta a
história de Catarina Santos
Cavalcante de Alcântara Trajano
Albuquerque Orleans e Bragança (Rosa Fernandes); uma
mulher riquíssima, dona de uma
fábrica de vibradores e que domina a vida de todos que a cercam,
principalmente do marido, do
filho e dos empregados. Depois
de um acidente doméstico, a
socialite perde a memória e muda
de comportamento, deixando o
caminho livre para que todos os
dominados por ela, finalmente,
possam viver sem amarras.

Dois minutos para dança por Jailson Lima*
P
“A gente é feito pra caber no mar e isso não vai ter fim”

arar dois minutos, aparentemente não condiz com o
movimento e nem com a própria
condição da dança que é ação.
Mas, de acordo com José Gil,
mesmo parado o movimento
continua além da sua imagem e
aparente visão. O movimento
amplia os sentidos ultrapassando
signos e fronteiras do tempo.
“Dois minutos para dança”, esse
foi o mote da Cia de Dança do
Sesc Petrolina, projeto que tem
como objetivo criar um espaço
para experimentar novas ideias e
os bailarinos possam se arriscar
no voo da criação a partir de
estímulos e provocações originados nas aulas de dança contemporânea ou a partir dos seus
desejos.
Apesar das constantes reclamações dos bailarinos de que não
queriam se apresentar porque
não estariam preparados, naquela noite, comprovei que é impossível controlar a força da arte e
não há como negar o seu poder
libertador, transfor mador.
Assim, dançando micros solos
de dois minutos, dezoito bailarinos se revezaram em coreografias, emoções, movimentos que se
expandiam para além de si e do
espaço, dilatando o próprio
tempo.
Sejam quais forem às dificuldades enfrentadas pelo homem no
mundo, a dança ainda é uma
maneira de se reconhecer, se
entender e se desafiar. A vida,
por sua própria natureza, desconhecida, não é fácil. Sabemos
que precisamos ter coragem para

assumir escolhas. Muitas vezes
optamos pelo caminho mais
cômodo e conveniente, apesar
de só depois nos darmos conta
disso.
Pensando nas coreografias apresentadas pelos bailarinos e os
caminhos percorrido por eles, a
forma como cada um com seu
tempo e corpo fez escolhas na
composição dos solos, fica evidente o quanto a dança ultrapassa os limites do tempo, sejam de
aulas ou de ensaios. Mesmo com
dois anos, dois meses ou apenas
dois minutos, a dança é uma
possibilidade para todos, e qualquer um pode, no seu tempo,
dançar. Mover é tão natural
quanto respirar. A dança é para
aqueles que desejam se aventurar
no infinito movimento de ser,
conhecer e si reconhecer no
corpo, sem se desconectar da
vida.
O movimento é linguagem,
ação, mediação entre o que se
esconde e o que se quer revelar
ou ser. Quando dançamos
somos acionados, tomados por
nossas verdades, algo que é
singular, mas que nos constitui
como plural. A cada dois minutos, os bailarinos iam desnudando-se, se desafiando no espaço e
nas propostas, podiam ficar
parados ou correr para o sonho.
Eles se entregaram ao tempo
deixando o corpo falar, e a cada
dois minutos, um novo solo
surgia expressando verdades,
medos e angústias. Cada um
com seu corpo, cada um no seu
tempo.

É impossível descrever a emoção que, ainda, permanece forte
dentro de mim. Talvez seja orgulho de me sentir parte nesse
movimento, o que me traz a
lembrança de Klauss Vianna,
grande mestre da dança contemporânea brasileira que dizia “eu
quero é poder lançar sementes”.
Também me sinto assim, lançando sementes, mesmo que seja
dedicando apenas “Dois minutos para dança”.
Nesse jogo de dois minutos,
bailarinos com ou sem experiência dedicaram tempo para dança,
é notório o amadurecimento
desses criadores, intérpretes e
pensadores da dança que vêm se
formando no Vale do São Francisco. Assim, diante de tanta
diversidade eu pude me emocionar e aprender com esses corpos
desejos de saberes. A ousadia
desses jovens bailarinos reforça a
minha crença de que é preciso
ter coragem sempre para assumir posicionamentos, não ficar
em cima do muro como medo. É
necessário se arriscar não se
esconder atrás das máscaras,
dessa maneira é possível transformar, é possível conhecer.
Mesmo diante dessas experiências exitosas, ainda assim, vejo
profissionais sérios com muitos
anos de estrada, e com tantas
certezas de si, que não conseguem olhar para o lado, se escondendo atrás de uma suposta
formação intelectual. Se autopromovendo em blogs e redes
sociais, muitas vezes utilizando
“fakes”. Porque não conseguem

Marcelo Jeneci

mostrar a cara, nem colocar a
mão na massa e produzir. Não
assumem os riscos que o fazer
artístico pressupõem, inclusive
os erros. Penso que só falar sem
fazer perde o sentido, palavra
sem ação é pura demagogia, às
vezes, é preciso ter coragem até
mesmo para assumir a própria
incompetência.
É preciso olhar para os novos
artistas sem preconceito, respeitar esse lugar que eles vêm ocupando na cena contemporânea,
aprender com eles. É preciso ter
coragem de aceitar que a arte e a
dança vêm caminhando a passos
largos na nossa cidade, mesmo
sem os cânones, que continuam
parados no tempo. A cultura é
dinâmica como a própria vida.
Não dá mais para se fixar numa
única formação e achar que
sabemos de tudo. As novas
demandas exigem outros conhecimentos e várias formações,
inclusive as informais. Enquanto
alguns ficam parados no caminho, outros dão passos à frente
em busca do infinito, porque,
como na letra da canção, “a
gente é feito pra caber no mar e
isso nunca vai ter fim". Dentro
de uma sala ou apenas dedicando “Dois minutos para dança”,
somos gigantes, assim, feito o
mar.
* Jailson Lima é bailarino, coreógrafo,
com especialização em Dança pela
faculdade Angel Vianna em Recife,
há 17 anos é responsável pela Cia de
Dança do SESC Petrolina, e nessa
mesma cidade criou e dirige a Cia de
dança Qualquer um dos Dois.
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Oficina A Ponte dos Ventos

D

urante as 16 horas de
oficina conjunta, Tatiana
Cardoso e Iben Nagel Rasmussen compartilharão com
os participantes suas técnicas
pessoais de treinamento de
ator, como em uma viagem
através de exercícios feitos
com o grupo A Ponte dos
Ventos.
Ela será realizada no Teatro
Luiz Mendonça – Parque
Dona Lindu, de 14 a 17 de
janeiro, das 09h30 às
13h30h. As taxas são de R$
200,00 para participantes e
de R$ 100,00 para observadores. O pagamento deverá
ser feito até o dia 08 de janeiro no SATED/PE – Casa da
Cultura. Fone: 3424.3133.
Os interessados deverão
preencher a ficha de inscrição
e enviá-la com todas as informações e carta de intenção
para o e-mail: oficinasjaneiro2013@gmail.com até 21 de
dezembro. Haverá um processo seletivo para participação na oficina feita por Iben
Nagel e Tatiana Cardoso. O
resultado da seleção será
divulgado no site:
http://www.janeirodegrande
sespetaculos.com/Os atores

irão trabalhar com alguns dos
exercícios que durante os
últimos 20 anos foram elaborados e praticados com o
grupo A Ponte dos Ventos,
como: samurai, fora de equilíbrio, verde, dança dos ventos,
construção da presença física
e expansão das energias do
ator. Serão utilizados bastões
e faixas Cada participante
criará uma própria partitura
de ações físicas que, em
seguida, será colocada em
relação às partituras de ações
físicas dos outros participantes. Os atores irão trabalhar a
estrutura física da voz a partir
dos ressonadores corporais
Criarão partituras de ações
vocais, sequências musicais e
sonoras.Juntos, montarão as
várias "histórias" criadas
durante a oficina. O trabalho
dos 4 dias culminará com
uma estrutura de ações físicas
e vocais: "um miniespetáculo".

Escola de Teatro
Fiandeiros encena
texto de Brecht

A

Escola de Teatro Fiandeiros apresenta, dias 14 e 15 de
dezembro, às 20h e dia 16, às 18h, Espaço Fiandeiros (Rua
da Matriz, 46, 1º andar), O Casamento do Pequeno Burguês, texto de
Bertold Brecht, com direção de André Filho, Assistência de
direção de Ricardo Mourão, com Tássia Durans, Paulo Ricci,
Luiza Dias, Caio Andrade, Raquel Vieira, Lautemyr Canel,
Marta Virgínia, Amanda Braga, Paulo Montenegro, Holms
Wanderlei e Cláudia Pontes. Direção de Arte: Manuel Carlos,
Iluminação: Gabriel Santos, Sonoplastia: Renata Teles,
Divulgação e Fotografia: Daniela Travassos. Entrada franca.
Informações: 41412431.
A história se passa durante a festa de um casamento
de sociedade. Os convidados – familiares e amigos, vêem os
móveis da casa, construídos pelo próprio noivo, serem
destruídos a medida que as máscaras vão caindo e as reais
personalidades vão sendo reveladas. O jogo de hipocrisia vai
ganhando tempero ao mesmo tempo em que o tédio, o cansaço
e o álcool, começam a fazer efeito entre os convidados. O
resultado é um espetáculo que questiona as relações sociais e os
jogos de aparências tão comuns na sociedade

Nó no Joaquim Cardozo

N

o Teatro Joaquim Cardozo, Rua Benfica, 153,
Madalena, até dezembro, o espetáculo Nó é o
primeiro monólogo musical produzido em Pernambuco,
com direção musical de Gustavo Arruda, que revela que
“para fazermos isto treinamos a voz, o corpo e a cenografia para que
a encenação se adequasse à linguagem sóbria que respeitasse a
poposta dramática do monólogo”. A direção de arte de Felipe
Lopes propõe uma união entre a luz e a cenografia, tendo
como aliado o figurino, todo em renda, “uma ludicidade
ímpar, que leva o espectador a perceber que um vestido antigo e
surrado, porém lindo, tem um significado forte na personalidade da
personagem Ísis," comenta ele
Gustavo Arruda

Monólogo musical, Nó, aprofunda investigações e pesquisas sobre teatro
naturalista/realista
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Programação - 19º Janeiro de Grandes Espetáculos
pablo pinheiro

sua excelencia ricardo iii com os Clowns
de shakespeare

Teatro de Santa Isabel - 08 e 09 de janeiro
(terça e quarta), às 20h30, R$ 20 e R$ 10 - O
Desejado – Rei D. Sebastião (Centro de
Criatividade Póvoa de Lanhoso e Associação
dos Produtores de Artes Cênicas de
Pernambuco/Apacepe – Póvoa de
Lanhoso/Portugal e Recife/PE/Brasil); 11 e
12 de janeiro (sexta e sábado), às 21h, R$ 40 e
R$ 20 - Canastrões (Gracindo JR Produções –
Rio de Janeiro/RJ); 13 de janeiro (domingo),
às 19h, R$ 40 e R$ 20 - Virgínia Rodrigues em
Concerto (Miguel Teixeira Produções –
Recife/PE); 15 de janeiro (terça), às 20h, R$
40 e R$ 20 - Forró, Verso & Viola – Ivan Ferraz e
Convidados (Produção Ivan Ferraz –
Recife/PE); 19 e 20 de janeiro (sábado e
domingo), às 21h, R$ 20 e R$ 10 - Hamlet
(Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare –
Natal/RN); 22 e 23 de janeiro (terça e quarta),
às 20h30, R$ 20 e R$ 10 - Darkness Poomba e
Awake (Modern Table – Coreia do Sul); 24 de
janeiro (quinta), às 20h, R$ 20 e R$ 10 Memórias (Bacnaré/Balé de Cultura Negra do
Recife – Recife/PE); 25 de janeiro (sexta), às
20h, R$ 40 e R$ 20 - 100 Anos de Gonzagão
(Produção Thiago Marques – Recife/PE); 26
de janeiro (sábado), às 21h, R$ 30 e R$ 15 Israel França e Levi Guedes (Produção Israel
França – Recife/PE); 27 de janeiro
(domingo), às 19h, R$ 40 e R$ 20 - Receita de
Samba (Leal Produções – Recife/PE).
Teatro Apolo - 09 e 10 de janeiro (quarta e
quinta), às 19h, R$ 20 e R$ 10 - O Filho Eterno
(Cia. Atores de Laura – Rio de Janeiro/RJ); 11
de janeiro (sexta), às 20h, R$ 30 e R$ 15 Márcia Corcino e Banda Somos Uno – Convite
(Produção Ana Paula Sá – Recife/PE); 12 de
janeiro (sábado), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Zé
Manoel (Produção Sérgio Valença, Pezão –
Recife/PE); 17 de janeiro (quinta), às 20h, R$
20 e R$ 10 - Jessé de Paula – Viagem com
Violino (Jessé de Paula Produções –
Recife/PE); 19 e 20 (sábado e domingo), às
19h, R$ 20 e R$ 10 - Branca Como o Jasmin
(Odin Teatret – Dinamarca); 23 de janeiro
(quarta), às 21h, R$ 20 e R$ 10 - Duas Mulheres
em Preto e Branco (Remo Produções Artísticas –
Recife/PE); 24 de janeiro (quinta), às 19h, R$
20 e R$ 10 - Encontro Oposto – Três Movimentos
em Um Ato (Ivaldo Mendonça Em Grupo –
Recife/PE); 25 de janeiro (sexta), às 21h, R$
20 e R$ 10 - Viúva, Porém Honesta (Grupo
Magiluth – Recife/PE); 26 de janeiro
(sábado), às 21h, R$ 20 e R$ 10 - Tu Sois de
Onde? (Grupo Peleja – Olinda/PE);
Teatro Hermilo Borba Filho - 16 e 17 de
janeiro (quarta e quinta), com duas sessões
diárias, às 17 e 21h, R$ 20 e R$ 10 - Gardênia
(“El Otro” Núcleo de Teatro – São
Paulo/SP); 19 e 20 de janeiro (sábado e
domingo), às 19h, R$ 20 e R$ 10 Compartilhados (Grupo Experimental –
Recife/PE); 21 de janeiro (segunda), às 20h30,
R$ 20 e R$ 10 - Auto do Salão do Automóvel
(Página 21 – Recife/PE); 22 de janeiro (terça),
às 21h, R$ 20 e R$ 10 - Cinema (ClaraMudaIntercâmbio Recife/Belo Horizonte –
Recife/PE); 25 de janeiro (sexta), às 19h, R$
20 e R$ 10 - Segunda Pele (Coletivo Lugar
Comum – Recife/PE); 26 de janeiro (sábado),
às 18h, R$ 20 e R$ 10 - Olivier e Lili: Uma
História de Amor em 900 Frases (Teatro de
Fronteira – Recife/PE).
Teatro Marco Camarotti - 11 de janeiro
(sexta), às 19h, R$ 20 e R$ 10 - In Vitro (Cia.
Vias da Dança – Recife/PE); 12 e 13 de
janeiro (sábado e domingo), respectivamente
às 17h e 19h, R$ 20 e R$ 10 - Tranquilli!!!
(Teatro C'art – Itália); 14 de janeiro (segunda),
às 19h, R$ 20 e R$ 10 - MARéMUNDO
(ÁVIDA Produções – Recife/PE); 15 de
janeiro (terça), às 19h, R$ 20 e R$ 10 - Um
Inimigo do Povo (Grupo de Teatro Cena Aberta
do Sesc Caruaru – Caruaru/PE); 17 e 18 de
janeiro (quinta e sexta), às 19h, R$ 20 e R$ 10 Goela Abaixo ou Por Que Tu Não Bebes? (Cia. de

Teatro ao Quadrado – Porto Alegre/RS); 19
de janeiro (sábado), às 16h, R$ 20 e R$ 10 Palhaçadas – História de Um Circo Sem Lona (Cia.
2 Em Cena de Teatro, Circo e Dança –
Recife/PE); 20 de janeiro (domingo), às 16h,
R$ 20 e R$ 10 - Seu Rei Mandou. . (Cia. Meias
Palavras – Recife/PE); 22 e 23 de janeiro
(terça e quarta), às 19h, R$ 20 e R$ 10 - O
Capitão e a Sereia (Grupo de Teatro Clowns de
Shakespeare – Natal/RN); 24 de janeiro
(quinta), às 19h, R$ 20 e R$ 10 - Daquilo Que
Move o Mundo (Pedro de Castro e Visível
Núcleo de Criação – Recife/PE); 26 de
janeiro (sábado), às 16h, R$ 20 e R$ 10 - As
Levianinhas em Pocket Show Para Crianças (Cia.
Animée – Recife/PE); 27 de janeiro
(domingo), às 16h, R$ 20 e R$ 10 - Babau ou A
Vida Desembestada do Homem Que Tentou
Engabelar a Morte (Mão Molenga Teatro de
Bonecos – Recife/PE).
Teatro Barreto Júnior - 10 de janeiro
(quinta), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Auto das 7
Luas de Barro (Grupo Feira de Teatro Popular
– Caruaru/PE); 12 e 13 de janeiro (sábado e
domingo), respectivamente às 21h e 19h, R$
20 e R$ 10 - Bambolenat (Compañía Sombras
de Arena – Buenos Aires/Argentina); 15 e 16
de janeiro (terça e quarta), às 20h30, R$ 20 e
R$ 10 - Re-Sintos (Muovere Cia. de Dança –
Porto Alegre/RS); 19 de janeiro (sábado), às
20h30, R$ 20 e R$ 10 - A Pena e a Lei (Teatro
Popular de Arte/TPA – Petrolina/PE); 20 de
janeiro (domingo), às 19h, gratuito - Escola:
Nós Estamos Aqui! (Movimento Cultural
Fazendo Arte e Grupo de Teatro Drão –
Recife/PE); 23 e 24 de janeiro (quarta e
quinta), às 20h30, R$ 20 e R$ 10 - O Animal na
Sala (Companhia Linhas Aéreas – São
Paulo/SP); 25 de janeiro (sexta), às 20h30, R$
20 e R$ 10 - Para Josefina (Grupo Acaso –
Recife/PE); 26 de janeiro (sábado), às 21h, R$
20 e R$ 10 - Vestígios (Produção Carlos Lira –
Recife/PE).
Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona
Lindu) - 10, 11 e 12 de janeiro (quinta a
sábado), às 21h, R$ 20 e R$ 10 - Las
Tribulaciones de Virginia (Hnos. Oligor –
Espanha), espetáculo para 55 espectadores
por sessão; 13 de janeiro (domingo), às 17h,
R$ 20 e R$ 10 - Cantarim de Cantará (Dramart
Produções – Recife/PE); 18 e 19 de janeiro
(sexta e sábado), às 21h, R$ 20 e R$ 10 Nowhereland – Agora Estamos Aqui
(MOVASSE – Coletivo de Criação em Dança
– Belo Horizonte/MG); 20 de janeiro
(domingo), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Auto da
Compadecida (Teatro Experimental de
Arte/TEA – Caruaru/PE); 24, 25 e 26 de
janeiro (quinta a sábado), às 21h, R$ 20 e R$
10 - O Beijo no Asfalto (Produção Andrêzza
Alves e Renata Phaelante – Recife/PE); 27 de
janeiro (domingo), às 17h, R$ 20 e R$ 10 - Os
Três Porquinhos (Pedro Portugal e Paulo de
Castro Produções – Recife/PE).
Teatro Arraial - 16, 17, 18 e 19 de janeiro
(quinta a domingo), às 19h, R$ 20 e R$ 10 Eros Impuro (Criaturas Alaranjadas Cia. de
Teatro – Brasília/DF); 21 e 22 de janeiro
(segunda e terça), às 19h, R$ 20 e R$ 10 - Um
Verdadeiro Cowboy (Depósito de Teatro – Porto
Alegre/RS); 25 e 26 de janeiro (sexta e
sábado), às 19h, R$ 20 e R$ 10 - A Filha do
Teatro (Cênicas Cia. de Repertório –
Recife/PE).
Teatro Capiba (SESC de Casa Amarela) 11 de janeiro (sexta), às 20h, R$ 20 e R$ 10 Pré-Lançamento do CD Simples e Composto –
Maurício Cavalcanti (Produção Maurício
Cavalcanti – Recife/PE); 12 de janeiro
(sábado), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Do Absurdo ao
Limbo – RUA (Produção A Rua – Recife/PE);
13 de janeiro (domingo), às 20h, R$ 20 e R$ 10
- Delas – Xico de Assis (Produção Xico de Assis
– Recife/PE);
Teatro Boa Vista - 12 de janeiro (sábado), às
21h, R$ 40 e R$ 20 - Tributo a Tim Maia
(Produção Gil Cordas – Recife/PE); 13, 20 e
27 de janeiro (domingos), às 10h, R$ 40 e R$
20 - A Fantástica História do Rei Leão Com o
Palhaço Chocolate (Gugga Macel & Companhia
do Riso e Chocolate Produções – Recife/PE).
Teatro Valdemar de Oliveira - 18, 19, 20,
25, 26 e 27 (sextas e sábados), às 20h e
(domingos), às 19h, R$ 30 e R$ 15 - Um
Sábado em 30 (Teatro de Amadores de
Pernambuco/TAP – Recife/PE); 24 de
janeiro (quinta), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Dois
Animais na Selva Suja da Rua – Paulo Neto, com
participação de Isabela Moraes (Fábio Cardoso –
São Paulo/SP).
CARUARU - Teatro Rui Limeira Rosal

(SESC Caruaru - Av. Rui Limeira Rosal, s/n,
Petrópolis. Tel. 3721 3967) - 10 de janeiro
(quinta), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Bambolenat
(Compañía Sombras de Arena – Argentina),
roteiro e direção de Juan Pablo Sierra; 11 e 12
de janeiro (sexta e sábado), às 20h, R$ 20 e R$
10 - O Desejado – Rei D. Sebastião (Centro de
Criatividade Póvoa de Lanhoso e Associação
dos Produtores de Artes Cênicas de
Pernambuco/Apacepe – Póvoa de
Lanhoso/Portugal e Recife/PE/Brasil), texto
e direção de Moncho Rodriguez; 13 de janeiro
(domingo), às 20h, R$ 40 e R$ 20 - Canastrões
(Gracindo JR Produções – Rio de
Janeiro/RJ); 18 de janeiro (sexta), às 20h, R$
20 e R$ 10 - Re-Sintos (Muovere Cia. de Dança
– Porto Alegre/RS), direção geral e
coreografia de Jussara Miranda e direção
cênica de Jezebel de Carli; 19 de janeiro
(sábado), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Um Inimigo do
Povo (Grupo de Teatro Cena Aberta do Sesc
Caruaru – Caruaru/PE); 20 de janeiro
(domingo), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Visão (Cia.
Olhares de Dança – Caruaru/PE),
coreografia e direção de Benício Júnior; 25/01
(sexta), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - Darkness
Poomba e Awake (Modern Table – Coreia do
Sul), são dois trabalhos numa só noite,
coreografia e direção de Kim Jae-duk; 26/01
(sábado), às 20h, R$ 20 e R$ 10 - O Animal na
Sala (Companhia Linhas Aéreas – São
Paulo/SP), dramaturgia de Paulo Rogério
Lopes e Renata Melo, direção de Renata Melo;
27/01 (domingo), às 20h, R$ 20 e R$ 10 Labirinto de Amor e Morte (Centro de
Criatividade Póvoa de Lanhoso – Portugal),
exclusivamente para o público feminino, texto
de Nomar D'Alcantara e direção de Moncho
Rodriguez.
ARCOVERDE - Teatro Geraldo Barros
(Sesc Arcoverde – Rua Capitão Arlindo
Pacheco, 364, Centro. Fone: 87 3821 0864) 17 de janeiro (quinta), às 20h, R$ 10 e R$ 5 - O
Desejado – Rei D. Sebastião (Centro de
Criatividade Póvoa de Lanhoso e Associação
dos Produtores de Artes Cênicas de
Pernambuco/Apacepe – Póvoa de
Lanhoso/Portugal e Recife/PE/Brasil); 18 de
janeiro (sexta), às 20h, R$ 10 e R$ 5 - O Pranto
de Maria Parda (Centro de Criatividade Póvoa
de Lanhoso e Paulo de Castro Produções –
P ó vo a d e L a n h o s o / Po r t u g a l e
Recife/PE/Brasil), texto de Gil Vicente e
direção de Moncho Rodriguez; 19 de janeiro
(sábado), às 20h, R$ 10 e R$ 5 - Labirinto de
Amor e Morte (Centro de Criatividade Póvoa
de Lanhoso – Póvoa de Lanhoso/Portugal),
exclusivamente para o público feminino, texto
de Nomar D'Alcantara e direção de Moncho
Rodriguez; 20 de janeiro (domingo), às 20h,
R$ 10 e R$ 5 - Taí, Vozes do Sertão (Coral Vozes
do Ser tão do Sesc Arcoverde –
Arcoverde/PE), texto e direção de Pedro
Gilberto e direção musical de Eduardo
Espinhara; 24 de janeiro (quinta), às 20h, R$
10 e R$ 5 - Tranquilli!!! (Teatro C'art comic
education onlus – Itália), roteiro e direção de
André Casaca; 25 de janeiro (sexta), às 20h, R$
10 e R$ 5 - Para Eros e Thanatos – Poemas de
Amor e Morte (Tropa do Balaco Baco –
Arcoverde/PE), texto de Ascenso Ferreira e
Zé da Luz, direção de Romualdo Freitas e
Claudiney Mendes; 26 de janeiro (sábado), às
20h, R$ 10 e R$ 5 - Um Inimigo do Povo (Grupo
de Teatro Cena Aberta do Sesc Caruaru –
Caruaru/PE), texto de Henrik Ibsen, direção
de Moisés Gonçalves.
Leituras dramatizadas da obra de Vital
Santos - Em Caruaru (Teatro Rui Limeira
Rosal, Sesc Caruaru): 22 de janeiro (terça), às
20h, gratuito, A Árvore dos Mamulengos, direção
de Nildo Garbo; 23 de janeiro (quarta), às 20h,
gratuito, O Sol Feriu a Terra e a Chaga se Alastrou,
direção de José Carlos da Silva. Em
Arcoverde (Teatro Geraldo Barros, Sesc
Arcoverde) - 27 de janeiro (domingo), às 20h,
gratuito, Concerto Para Virgulino Sem Orquestra,
direção de Múcio Dias.
Lana Pinho

As levianinhas em pocket show para crianças

Nosso Site: www.satedpe.com.br
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O Rei Lear No Meu Quintal
=

Estão abertas Inscrições para seleção pública de pessoas
que desejem trabalhar em todas as áreas, funções e setores do
SESC em Recife, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos
Guararapes, Surubim, Caruaru, Belo Jardim, Goiana,
Garanhuns, Pesqueira, Arcoverde, Buique, Triunfo, Bodocó,
Araripina, Petrolina.Em cultura as vagas são para iluminação,
operadores de som, cenotécnicos, professores e instrutores de
artes/teatro, dança, música, artes plásticas, literatura, cinema e
operador de estúdio de gravação.Informações no
www.sescpe.com.br
= As atrizes Enne Marx, Nara Menezes, Juliana Almeida e
Tâmara Floriano, que formam a banda de palhaças “As
Levianas”, da Cia. Animée, participaram em Viena, na Áustria,
do "Clownin – International Women's Clown Festival", evento
importante que reúne palhaças do mundo inteiro. O convite foi
feito durante o "Palhaçaria - I Festival Internacional de Palhaças
do Recife", que elas realizaram em setembro deste ano, na capital
pernambucana, contando também com diversas atrações
internacionais.
= Programada para a sexta-feira, dia 14 de dezembro, foi
adiada para 2013 a estreia da peça Cafuringa, realizada pelo Grupo
Cafuringa, com teatreiros de vários estados do Nordeste e em
homenagem ao saudoso artista de rua Cafuringa, Rubens
Martins, ventríloco que, munido dos seus bonecos,
comercializava garrafadas pelas ruas do Recife, prometendo
curar todo tipo de doença.
= O SESC Piedade e a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes
convidam para a apresentação da montagem didática, O triunfo do
realismo, de Luís Augusto Reis, com os alunos do curso "A
encenação: da teoria à experimentação", ministrado pelo
professor Antonio Cadengue. Fazem parte da turma Alvaro
Heleno, Billé Ares, Dennys D'Lima, Diogo Testa, Esdras Alves
de Oliveira, Helena Brayner, Madelaine Eltz, Natanael
Guilherme Rodrigues e Nelma Barros. Local: Sala de Cinema –
SESC Piedade, às 19h dos dias 1 e 2 de dezembro.
= O espetáculo Afar, da Sete&Oito Companhia de Dança,
cumpriu temporada no Sobrado das Artes (Travessa Tiradentes,
ao lado da Capitania dos Portos, Recife Antigo), mas de voltar
em 2013. É resultado de pesquisa dos bailarinos Cleisson Ramos
e Carlla Amaral.
= Recebemos e agradecemos convites: da Fundação
Biblioteca Nacional/Minc e Instituto Camões para a entrega do
Diploma do Prêmio Camões 2012 ao escriotar brasileiro Dalton
Tevisan, no dia 12 de dezembro; da Carolemos Dançarte para o
espetáculo Aladim, no Teatro da UFPE, dia 8 de dezembro; da
Mametu Rota Mangazá Baléginan (Nadja de Angola) Rutala de
honra de Mametu de Rarelecy para a celebração da suas bodas de
prata de Iniciada, dia 08 de dezembro, às 15h, no UR-2, Ibura.
= A programação comemorativa do centenário de Luiz
Gonzaga, com entrada franqueada, no Teatro Arraial é a
seguinte: dia 14, às 12h - Arraial Instrumental: Claudio Rabeca,
20h - Esquetes Lua de Amor, do Grupo Carcará, direção de
Williams Santana, e Contos de uma Asa Branca, de Eron Villar; dia
15, às 20h – Lua Baião, de Criart Cia de Dança; dia 19, às 16h aula espetáculo, às 20h - O Novo Gonzagueano, com Mestre
Camarão

Haja Teatro na Argentina

O

Grupo Haja Teatro participa do “Experimenta 13 Teatro”Encuentro Internacional de Grupos, promovido pelo
grupo argentino El Rayo Misterioso, na cidade de Rosário,
Argentina. A participação do grupo será com atividades especiais e
a leitura dramatizada do texto, Medeia – O Evangelho, de Albemar
Araújo, uma adaptação livre de Medeia de Eurípedes, sob a direção
de Normando Roberto Santos.
O grupo fará atividades especiais com um Seminário
“Tragédia Grega – As tragédias de Eurípedes”, e com a leitura
dramatizada, com o ator e dramaturgo Albemar Araújo. Ator e
diretor teceram, durante o seminário, um traçado desde o
surgimento da Tragédia (Tragos / Ode) até a Medeia de Eurípides.
Visitando ainda, outras mulheres que foram protagonistas das
tragédias gregas. A coordenação do Festival convidou o Haja
Teatro para abrir o festival do ano que vem.

A

oficina “O Rei Lear no meu
Quintal” é um processo de
seleção de elenco destinado aos
atores e atrizes interessados em
integrar o projeto de montagem
da obra O Rei Lear, de William
Shakespeare. Sem deixar a narrativa de lado, a encenação pretende enfatizar o imaginário pessoal
dos atores na construção das
personagens e da dramaturgia
cênica, estimulando o diálogo
entre a dramaturgia atoral e a
shakespeariana, e promovendo
um processo colaborativo entre
atuação e encenação. A proposta
de treinamento do elenco parte
de exercícios que expandam a
capacidade do ator em afetar e
ser afetado por si mesmo, pelo
seu parceiro de cena, pelo público e pelo ambiente, estimulando
no ator a instauração de um
estado de vulnerabilidade e
incerteza, atributos que permeiam a jornada de Lear.
Esse processo de mon-

tagem integra a pesquisa de
doutorado em Poéticas e Processos de Encenação desenvolvida por Marianne Consentino
pela Universidade Federal da
Bahia e tem patrocínio do
Fundo Pernambucano de
Incentivo à Cultura (Funcultura). Ficha técnica: texto de William Shakespeare, adaptação de
Luís Reis, encenação de Marianne Consentino, direção de arte
de João Neto, iluminação de
Luciana Raposo e produção
executiva de Fabio Pascoal.
SERVIÇO: período - 21 a 26 de
janeiro de 2013, das 9 às 13h;
local - Rua Madre de Deus, 170,
sala 102 - Recife Antigo - Sede
do Grupo Magiluth, inscrições currículo breve e carta de intenção para reilearnomeuquintal@gmail.com até 14/01/13,
resultados - divulgação a partir
do dia 17 de janeiro por email,
informações - Fabio Pascoal –
(81) 9964-2555/9193-8246.

GALPÃO DAS ARTES
participa de festival baiano
Daniel Oliveira

A Inconveniência de Ter Coragem,
de Limoeiro,vem sendo aplaudido
em todos os lugares onde é exibido

Historinhas de Dentro
será encenado em Gravatá

A

cidade de Gravatá vai receber no dia 20 de dezembro o
espetáculo infanto-juvenil Historinhas de Dentro, do Grupo
Quadro de Cena, que faz circulação pelo estado via Funcultura. A sessão, com entrada franca, será às 10h30, no auditório
do CAIC, contando com áudio-descrição e tradução em libras
para atender a meninada com deficiência visual e auditiva.
Cerca de 250 crianças ligadas ao Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil (PETI) estão sendo convidadas também.
Com texto e direção de Samuel Santos, a peça trata
de uma garota que sofre um probleminha cardíaco e sonha em
viajar pelo próprio corpo. Toda a trilha sonora é executada ao
vivo. No elenco, Andreza Nóbrega, Thomás Aquino, Marcella
Malheiros, Milena Marques e Naná Sodré, com participação
dos músicos Diogo Lopes (violão de aço), Wendel Bento
(bateria) e Samuel Lira (flauta e escaleta). Graças ao Funcultura, a montagem já pôde ser vista, este ano, em Caruaru e Goiana.
O Grupo Quadro de Cena, através do mesmo edital,
também conseguiu realizar a montagem Pindorama, Caravela e
Malungo, que cumpriu diversas sessões gratuitas na Casa da
Cultura, Torre Malakoff, Museu Murillo La Greca e Museu da
Abolição em 2012. Com criação coletiva, sob direção de Alexsandro Souto Maior, a encenação apresenta um Brasil lúdico
para todas as idades e baseia-se no ato de narrar lendas e contos africanos, portugueses e indígenas sobre nosso país.
Renata Pires

O Grupo Quadro de Cena fará apresentação em Gravatá

Albemar Araújo recebe
Medalha do Mérito

Divulgação

Momento em que Albemar Araújo recebia a medalha na Câmara
Municipal do Recife

P

or iniciativa do vereador
Almir Fernando (PCdoB),
o ator, produtor cultural e
gerente Operacional de
Fo r m a ç ã o C u l t u r a l d a
Prefeitura do Recife,
Sebastião Albemar Gonçalves
de Araújo recebeu da Câmara
do Recife, a Medalha do
Mérito José Mariano. O
homenageado nasceu em São
Vicente Férrer, Zona da Mata
Norte, entre Pernambuco e a
Paraíba.
A l m i r Fe r n a n d o
ressaltou as qualidades

artísticas de Albemar Araújo,
demonstradas já na infância.
Aos cinco anos conhecia as letras do
alfabeto e sabia escrevê-las. Aos sete
ajudava ao padre na Missa em
latim. Mas foi aos 11 anos que
passou a residir em Olinda. Na
escola recebeu de presente da
professora Vandete Feitosa um
livro. E foi esta professora quem
deu apoio à criação de um grupo
teatral onde ele encenou a peça
infantil A Princesa Primavera,
fazendo o papel do príncipe,
despertando sua vocação artística,
disse ele.

NOVEMBRO 2012
DIA 01 - ANDREZA LEITE, 03 - BOLINHO, MOISES GONÇALVES, MARCOS THIAGO E ROBERTO
BRANDÃO -04 - ALINE MYRELLA, CRISTIANO SILVA 05 - ANTOGNNIONY RODRIGUES 06 MARCOS ANTÔNIO MENDES, MADAH OLIVEIRA 07 - CARME LIMA, VIVIANE BRAGA 08 - YALLE
FEITOSA 09 - GERALDO CLÍMACO, PAULA AZEVEDO, ROGERIO COSTA, 11 - IRMÃO WASHINGTON
12 - CARLOS SILVA 13 - GUILHERME DE PAULA 14 - ANTÔNIO BARROS 15 - JAYME DO GLOBO 16 EZEQUIEL QUIRINO 17 - ARY AUGUSTO, INGRID SANTTOS 18 - LÚCIA MACHADO 19 - ANA
LARISSA, HANNAH COSTA, LEIDE VIEIRA 22 - FITA 23 - ROBERTO LÚCIO 24 - HENRIQUE CELIBI,
HÉLIO PANTHERA 27 - HERMILA GUEDES 28 - ANDRÉ ALMEIDA, UBIRATAN CAVALCANTE 29 LUIZ SIMÃO

DEZEMBRO 2012

DIA 01 - DEL SANTOS 07 - ADIMILDON CAMPOS, AILTON 08 - ELILSON DUARTE, JANETE FORBES,
RAFAELLA CARVALHO, ROGER DE RENOR 09 - FLÁVIO HENRIQUE, JÉSSICA MENDES, ZEZÉ
ANDRADE 10 - OLGA FERRARIO 11 - LUCIANO TORRES, SANDRO SANT'NA 13 - HELDER SANTOS,
PIRULITO 15 - RÁGUIA, EDU BRAZIL 16 - FERNANDO FALCÃO 17 - FÁBIO CAIO 18 - BORICA,
FRANCIELLE TENÓRIO 21 - CAROLINA FARIAS, MARIA ALVES 22 - FLÁVIA ATAÍDE 23 - KARINA
HOOVER 24 - GUSTAVO SOARES 25 - NORMANDO RABELO SANTELENA 26 -SIMANA ALENCAR,
ÉVERTON KELLY 30 - MARCELO ARRUDA

