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 nova produção cênica da Equipe Tea-Atral de Serra Talhada é Voar É com os 
Pássaros, de Gilberto Gomes, com direção 
de Rúben César, assistência de Eduardo 
Barros, que faz sua estréia no Festival de 
Teatro Louco em Cena na cidade de Barba-
lha-CE em dezembro. Os personagens X 
(Carlos Silva) e Y (Hícaro Nogueira) estão 
aflitos e ao se encontrarem no topo de um 
prédio seus conflitos interiores são coloca-
dos a prova. Dois seres que até então nunca 
haviam se cruzado, descobrem semelhan-
ças e em alguns momentos um parece ser o 
reflexo do outro.

A Eteast vem trabalhando desde 
maio na produção de Voar é com os Pássa-
ros e, neste momento, faz sua estreia para 
apreciação do público cearense e dia 11 de 
janeiro em Serra Talhada no Quintal do 
Museu do Cangaço. É uma satisfação imen-
sa poder voltar a atuar depois de tanto 
tempo com um texto tão instigante e cheio 
de sutilezas, diz Carlos Silva, interprete de X.

Hícaro Nogueira, interprete de Y 
define o espetáculo como um jogo psicológi-
co repleto de reflexões sobre as convenções 
sociais e as mazelas humanas. A verve 

dramatúrgica do conflito cênico do autor é 
justamente o drama e as crises existenciais 
das pessoas em meio a uma sociedade 
capitalista e extremamente individualista. 
Júlio Carrara expõe isso de maneira visceral 
no texto e nosso diretor Gilberto Gomes, 
criou imagens e cenas repletas de significa-
dos para levar a plateia ao entendimento 
sutil destas questões, diz.

O XIV Festival de Teatro Louco em 
Cena surgiu no ano 2000, por inciativa do 
Grupo de Teatro Louco em Cena da cidade 
de Barbalha-CE, percebendo a necessidade 
de realizar um festival com a proposta de 
fomentar o teatro, onde através da integra-
ção de grupos, artistas e apreciadores (pú-
blico), tivessem acesso às expressões tea-
trais dentro da comunidade e da região do 
Cariri e assim, fortalecer o fazer cultural com 
novos talentos e novas plateias.

A cada edição o Festival foi cres-
cendo e já recebeu espetáculos de Maputo, 
capital de Moçambique no continente afri-
cano, da capital (Fortaleza), de cidades de 
Pernambuco e da região Metropolitana do 
Cariri, fomentando as linguagens cênicas 
(dança, circo e teatro).

Eduardo Maia faz palestra na
 abertura do Stellium 2019
elo 38º ano consecutivo, a Academia PCastor & Pólux apresenta o STELLIUM 

2019, com palestra do astrólogo e teatrólogo 
Eduardo Maia criador intelectual do evento), 
domingo 6 de janeiro, às 19h no Teatro de 
Santa Isabel, Recife, com entrada franca. O 
tema será Tenso, Intenso, Extenso. O Stellium 
(que significa "estrelação") é um evento 
realizado no dia dos Astrólogos de Reis {Reis 
Magos} e dia mundial do Astrólogo. É a única 
manifestação cultural não–folclórica viva no 
Brasil. 

O Evento representa um marco na 
área da Astrologia Tradicional, assinalando as 
Tendências do Ano Novo e servindo de utilida-
de pública, na cidade do Recife, no Estado de 
Pernambuco e na região do Nordeste do Bra-
sil, sendo o mais antigo das Américas. A idéia 
central é utilizar a Astrologia, enquanto Ciên-
cia e Arte Tradicional integrada a Artes como 
Poesia, Iconografia, Artes Plásticas, Música, 
Teatro e Cinema, além da Mitologia, para 
mostrar as tendências do Ano Novo/2019, 
fora da expectativa de previsões, astromanci-
as e misticismos e contribuir para ampliar a 
Cosmovisão e aplicá-la na modelagem da 
vida e na remodelação do mundo, esclare-
cendo logo que não se tratam de previsões 
para o Ano Novo e sim uma análise de Ingres-

sos, Conjunções e Oposições, Stelliuns, Gran-
des Ângulos, Eclipses e Ocultações.

O Tema do Evento será As Oculta-
ções de Saturno & Plutão, no Signo de Capri-
córnio em todo o ano de 2019. Esse Ciclo 
com38 Ocultações – um recorde – sendo 28 
seriadas de Saturno & Plutão (início com 
Plutão em outubro/2018 e Saturno em 
dezembro/2018 e término em 2020).
Ocultações são Eclipses dos Planetas causa-
dos pela Lua que os esconde da Terra. A Car-
bonização já circula entre nós, mas a Cintila-
ção não aparece: está ocultada. E quando 
elas acontecem em toda Lunação, tornam-se 
seriadas. Esta serialidade que abrange todo o 
ano de 2019 é sombria & cruel, gerando um 
climão de mal-estar-limitante-e-inutilizante.
	 O palestrante indicará como o espec-
tador poderá se orientar e aprofundar suas 
sombras: com a leitura do Inferno de Dante, a 
teatralização das tragédias de Shakespeare e 
a observação intensa de filmes como Catar-
se, de Hitchcock à Polanski, passando por 
Kubrick e culminando com o néo-macabro 
Corra de JordanPeele – sem esquecer decla-
mações do Corvo de Poe.Importante é o estu-
do dos personagens que desceram aos Infer-
nos: Psiquê, Orfeu, Enéas, Hércules, Ulisses 
e... Jesus(!)...& suas Catábases&Anábases!

A última prova profissionalizante do segundo semestre deste ano, realizada pelo SATED-PE, 
revelou uma turma bem preparada conforme comentários da comissão avaliadora. A prova do 
primeiro semestre de 2019 abrirá inscrições em fevereiro vindouro, após o Carnaval.

Hícaro Nogueira e Carlos Silva formam o elenco de Voar É com os Pássaros

Prova profissionalizante

Professor Eduardo Maia no Stellium 2018, no Teatro de Santa Isabel

Franklin Gomes

Ricardo Policarpo.

Equipe Teatral de Serra Talhada 
estréia novo espetáculo no Ceará

Divulgação

= Parabéns à todos os Festivais de 
Dança que encerraram suas aulas do ano 
de 2018,  com seus espetáculos: Academi-
as: Fátima Freitas, Ària Social, Criart, Stúdio 
de Dança, Claudia São Bento e Carol 
Lemos.. Parabéns ao Dançando na Rua,  
que dá oportunidade para todos segmentos 
da dança e para Mônica Lira, que com 
muita garra e determinação levou seu espe-
táculo Pontilhando para São Paulo. 
= O espetáculo Sangrando, texto e dire-
ção de Odé Felix, da Gambiarra Produções 
Artísticas e Vinicius Coutinho Produções, , 
ganhou 10 prêmios no Festival de Teatro de 
Toritama, a saber: texto e direção – Odé 
Felix; melhor espetáculo adulto, melhor 

atriz – Juraci Vicente, melhor ator – Vinicius 
Coutinho. Ator revelação – Inaldo Lima, 
cenário – o grupo, sonoplastia e iluminação 
– Jeferson Vladhy e figurino – Juraci Vicen-
te.
= O Natal Especial Mamusebá será no 
dia 16 de dezembro, às 17h na Estação 
Ferroviária com um espetáculo que terá a 
chegada do Papai e da Mamãe Noel, muita 
música e poesia com as bonecas Chiquinha 
e Luluca, todo encantamento e malemolên-
cia da bailarina Mariá e Benedito, sem 
esquecera cantata natalina com o Pastoril 
encenado pela @ciapernaspracircula! O 
evento conta com o apoio da @fundaçãode-
culturadecaruaru @prefdecaruaru

As Deixas
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olocar poesia na dor. Leveza à dificulda-Cde de conviver com uma das enfermida-
des que mais impacta no convívio em família 
e em sociedade. A Doença de Alzheimer, que 
acomete mais de 30 milhões de pessoas no 
mundo, de acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde, é tema do espetáculo Um 
Minuto para Dizer que Te Amo encenada 
pelo Matraca Grupo de Teatro, do Sesc Pie-
dade. A peça estreou em outubro de 2017 e, 
em pouco mais de um ano, já acumula pre-
miações locais e nacionais, como o Prêmio 
Cenym de Teatro.

O espetáculo já tem agenda para 
2019. Vai integrar a programação do Janeiro 
de Grandes Espetáculos, com apresentação 
nos dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro. Pro-
curamos trazer à cena um pouco da atmos-
fera que envolve as pessoas com Alzheimer, 
desmistificando esse mal e abrindo uma 
discussão com a sociedade, que vem regis-
trando considerável envelhecimento , 
comenta o diretor da peça, Rudimar Cons-
tâncio. O processo construtivo foi ancorado 
no modelo colaborativo, na busca pela plu-
ralidade de ângulos e experiências dos 
envolvidos no processo.

As doze cenas que compõem o espe-
táculo, de aproximadamente 1h15 de dura-
ção, foram resultado da metodologia View-
points: “O silêncio de Deus ou fim que vira 
começo”, “À espera da barca..”, “Maria Gui-
da, hoje e amanhã”, “O menino”, “A eleva-
ção do Alzheimer”, “Reminiscência”, “Mor-
rendo a cada segundo, ou o voo dos vaga-
lumes”, “Delírio e morte”, “A barca da vida”, 
“Delírio e mentira”, “Das estrelas ou preciso 
de um céu” e “O fim”.No palco, Carlos Lira, 
Célia Regina, Vanise Souza, Douglas Duan, 
Marinho Falcão e Lucas Ferr esmiúçam a 
relação do tempo, a ingenuidade de quem 
pouco lembra, o cuidado, afeto e o amor, 
verdadeiro e fortalecido.

 Em cena, o universo de duas mulhe-
res: Maria Guida, mãe de Lúcio, e Amélia, 
uma cuidadora contratada, que usa a músi-
ca como ponte para trazer de volta as lem-
branças da senhora doente. Ao mesmo tem-
po, acontece o encontro de Lúcio, pai e filho, 
no mesmo espírito de amor e respeito. Os 
personagens entram em uma aventura lúdi-
ca em busca das melhores lembranças e se 

deparam com conflitos e a certeza de que só 
o amor transforma a adversidade da doen-
ça.Toda a narrativa da peça busca também 
falar do amor incondicional, e em nenhum 
momento tratamos o Alzheimer como um 
mal para permear uma lição de moral, já 
que o usamos para destacar sentimentos 
comuns aos seres humanos, tendo ou não a 
doença, como solidão e esperança, explica 
o autor do texto, Luiz de Lima Navarro.

Esse caminho escolhido e já apre-
sentado no Litoral, Agreste e Sertão de Per-
nambuco, já começa a colher reconheci-
mentos. Além do Prêmio Cenyn de Teatro, 
que Um Minuto para Dizer que Te Amo con-
quistou melhor elenco, maquiagem e visa-
gismo e trilha sonora, a peça já celebrou 
outras conquistas. Foi eleita melhor dire-
ção, atriz, atriz coadjuvante, iluminação, 
trilha sonora e maquiagem pela 24ª edição 
do Janeiro de Grandes Espetáculos; melhor 
espetáculo, direção, atriz, ator, atriz coadju-
vante, trilha sonora, cenário e iluminação 
pelo Festival de Teatro de São Benedito do 
Sul; e, pela Mostra Cultural do Jaboatão dos 
Guararapes, melhor espetáculo, direção, 
ator e melhor atriz.

O amor que cristaliza é tema de
Um Minuto para Dizer que Te Amo

Encenador Rudimar Constâncio e equipe de premiados da peça Um Minuto para Dizer que Te Amo

ma das maiores novidades que o Uefervescente mercado de artes 
cênicas recifense produziu em 2018, 
projeto de educação patrimonial usa 
ficção para contar a história do Teatro 
de Santa Isabel, além de oferecer uma 
diversificada programação cultural 
gratuita para formar novas plateias 
para as artes cênicas
Derrubar todas as barreiras que sepa-
ram história e ficção, criação e patri-
mônio, palco e plateia, personagens e 
público. Foi essa a estratégia que o 
Projeto Teatrando! estreou, este ano, 
para convidar o público recifense a 
passear pelas histórias e instalações 
de um dos teatros mais bonitos e anti-
gos do Brasil.

 O projeto criado pela Prefeitu-
ra do Recife, por meio da Secretaria de 
Cultura e da Fundação de Cultura 
Cidade do Recife, e executado pelo 
Instituto de Desenvolvimento e Ges-
tão – IDG, com patrocínio do Santan-
der, através da Lei Rouanet. Com ativi-
dades sempre gratuitas e abertas ao 
público, realizadas entre os últimos 
meses de março e novembro, o Tea-
trando! lançou mão de quatro estraté-
gias distintas para renovar toda sema-
na o convite ao Teatro de Santa Isabel: 
Oficinas, Saraus, Diálogos e a visita 
Proscenium!, o mais recorrente e bem 
sucedido expediente de sedução de 
novas plateias. 

A mistura de jogo, teatro e 
história, conduzia o público entre 
cenas, risadas, emoções, sustos e até 
mesmo desafios a serem resolvidos 
nas instalações do teatro. Tudo isso 
conduzido por insuspeitos anfitriões, 
personagens encarnados e desencar-
nados, como um arrebatado maestro 
e um pipoqueiro desenfreado.

O roteiro, que explorava palco 

e bastidores do teatro, sótão e até 
jardim, terminava no salão nobre, 
espaço até então pouco conhecido do 
público. Era lá também que aconteci-
am os debates sobre as artes cênicas 
e seu - nem sempre cativo - público e 
alguns dos saraus, apresentações 
artísticas que contemplavam desde a 
música erudita até a poesia, passan-
do, necessariamente, pelo teatro. As 
apresentações artísticas também 
ocuparam muitas vezes o palco do 
Santa Isabel, sempre convidando o 
público a subverter o ângulo de con-
templação e tomar assento na própria 
caixa cênica.

No elenco fixo do projeto, 
estiveram os atores Alexandre Sam-
paio, Bruna Luiza Barros, Douglas 
Duan, Ellis Regina, Kadydja Erlen, 
Luciana Lemos, Paulo de Pontes e 
Rafael Dyon. O enredo e a direção do 
Proscenium! levam a assinatura de 
Analice Croccia, Célio Pontes e Quier-
cles Santana. Os dois últimos também 
assinam a direção artística de todo o 
Projeto Teatrando!. A direção musical 
do teatro jogo é de André Freitas.

Durante todo o ano, foram 
realizados 18 Saraus (apresentações 
de música, teatro, poesia e outras 
linguagens), com um público de quase 
mil pessoas; seis sessões dos Diálo-
gos; seis oficinas, voltadas para ato-
res; e 35 sessões da visita Prosceni-
um!, que atraíram e arrebataram mais 
de 1,3 mil pessoas, a maioria jovens 
estudantes que nem conheciam o 
Santa Isabel e saíram de lá sentindo-
se parte do enredo.O Teatrando! 
entrou em recesso de fim de ano, mas 
terá suas atividades retomadas no 
próximo mês de março, após o Carna-
val. Informações: 3355-3323 ou 
3355-3324.

Projeto Teatrando! coloca público
no papel de protagonista

Música, teatro, circo, poesia e outras linguagens artísticas misturavam-se no Teatrando!

Espetáculo do Matraca Grupo de Teatro traz a Doença de
 Alzheimer como caminhopara falar de amor e poesia

O Sesc de Santa Rita, realizará uma 
Oficina de Palhaçaria para 3ª idade no 
mês de ferias. Local: Sesc de Santa Rita - 
Dias: 14 à 18 de Janeiro de 2019 -  
Horário: 15 às 17 horas Facilitador: Prof. 
Palhaço e Malabarista Sérgio Muniz.

Que 

Palhaçada

      é essa.

Divulgação

Divulgação
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O lançamento da nova Paixão de Cristo do Reci-
fe, que ganhou como subtítulo Jesus, A Luz do 
Mundo, contou com depoimentos emociona-
dos e a presença do elenco que faz o espetácu-
lo. O evento, realizado no Museu do Trem, esmi-
uçou detalhes da nova montagem, que terá 
direção e texto de Carlos Carvalho, e o recifense 
Bruno Garcia como intérprete de Jesus. A pro-
dução será encenada de 19 a 21 de abril de 
2019, às 18h, no Marco Zero, e segue o propó-
sito de levar o teatro ao povo, de forma gratuita.
  Essa Paixão é de resistência e de 
afeto, frisou o produtor Paulo de Castro sobre a 
23ª edição. Novos cenários e figurinos, assina-
dos por Manoel Carlos, serão confeccionados. A 
trilha sonora terá assinatura de José Renato, 
maestro da Orquestra Sinfônica Jovem do Con-
servatório Pernambucano de Música.

Com mais de 50 anos de palco, dos 
quais 36 também como diretor, Carlos Carvalho 

tem vasta trajetória nas Paixões do Estado. 
Entrou na peça de Nova Jerusalém em 1976 e 
permaneceu lá por 20 anos. Na Paixão do Reci-
fe, atuou como Judas. O diretor e ator afirmou 
que, após o convite para conduzir a produção, 
revisitou um texto que havia escrito e decidiu 
aceitar o desafio. Vamos fazer um espetáculo 
muito honesto, enfatizou.

O evento de lançamento mostrou a 
conexão antiga dos envolvidos na Paixão com 
Bruno Garcia. O ator, o diretor Carlos Carvalho e 
o produtor Paulo de Castro se conheceram e 
trabalharam juntos no musical “Truques e Tra-
moias de uma Turma Tonta”, nos anos 1980, 
quando Bruno tinha 13 anos. O ator recifense 
tem uma longa trajetória no cinema brasileiro, 
com filmes como “O Auto da Compadecida” 
(2000) e “Lisbela e o Prisioneiro” (2003), e, na 
televisão, em séries como “Amorteamo” (2015) 
e “Nada Será Como Antes” (2016).

Mas foi no teatro pernambucano onde 
Bruno Garcia deu os primeiros passos como 
artista. Jesus é um personagem que qualquer 
ator quer interpretar em algum momento da 
carreira. Será uma honra, celebrou. Comecei 
como o garoto que segurava a bacia para Pila-
tos lavar as mãos, virei discípulo e agora fui 
promovido a Jesus Cristo, brincou, ao comentar 
sua participação no auto natalino Jesus e o 
Natal, em Nova Jerusalém.

Entre os mais de 30 atores do elenco 
da Paixão, estão Angélica Zenith como Maria, 
Ivo Barreto (Judas), Sérgio Gusmão (Herodes), 
Germano Haiut, Márcio Fecher e Ana Claudia 
Wanguestel (os três como Satanás), Albemar 
Araújo (José de Arimateia), Didha Pereira (Anás), 
Pedro de Souza (Caifás) e Maria do Céu (adúlte-
ra). Serão cerca de 130 figurantes. Os ensaios 
acontecem desde outubro. 

A Paixão de Cristo do Recife é uma 
realização da Associação dos Produtores de 
Artes Cênicas de Pernambuco (Apacepe), tem 
produção de Antônio Pires, Paulo de Castro e 
Octavio Catanho, patrocínio do Governo do 
Estado, Prefeitura do Recife, Cepe, Rede Globo, 
TV Universitária e, através da Lei Rouanet, do 
Atacadão S/A.

a Academia Caruaruense de Cultura Ciênci-Nas e Letras (Acaccil) um grupo de atores e 
profissionais do segmento teatral da região 
reuniram-se com a finalidade de aglutinar 
forças em torno de um maior engajamento. 
Jamesson Vasconcelos, professor e ator, que 
recentemente assumiu a diretoria regional da 
Federação de Teatro de Pernambuco, junta-
mente com Rafael Amâncio, eleito titular do 
Conselho Municipal de Política Cultural, no 
setorial Artes Cênicas, também compondo a 
liderança desse conselho, participaram desse 
encontro promovido pela Feteape representada 
pelo presidente Odé Félix que foi apresentado 
por Agildo Galdino, presidente da Acaccill.

A reunião teve o intuito de iniciar uma 
nova trajetória para o teatro caruaruense, par-
tindo do ponto de que a classe está dispersa e 
necessita resgatar antigos parceiros, movimen-
tando as atividades e reformulando um plano 
para os próximos assuntos a serem discutidos. 
Ficou decidido que os encontros serão mensais, 
toda segunda quinta-feira de cada mês na Aca-
demia, abertos a todos os artistas de teatro. 

Entre os participantes dessa que foi a 
primeira reunião organizada pela Feteape regio-
nal em Caruaru, estavam Sebastião Alves, 
Maria Alves, Ednilson Leite, Jô Albuquerque, 
Severino Florêncio, Arary Marrocos, Fábio Pas-

coal, Nildo Garbo, Gilmar Teixeira entre outras 
lideranças. O diretor regional da Feteape, 
Jamesson Vasconcelos valoriza o encontro e 
afirma que é uma retomada da classe através 
da federação. Estamos engajados nessa nova 
jornada, afim de reorganizar uma nova classe a 
partir dos princípios que regem o estatuto da 
FETEAP, criaremos uma comissão de assessori-
as para uma nova jornada de trabalho, com a 
união dos artistas e as suas respectivas lideran-
ças ressalta Jamesson Vasconcelos.Maiores 
informações: (81) 98187 4925 –Jamesson 
Vasconcelos

odem existir mil Paixões de Cristo em Per-Pnambuco e é muito bom que assim seja. 
Porém, uma dentre todas está sacramentada 
na mente do público como aquela que não 
pode jamais deixar de ser vista e reverenciada 
por ser a original, a “gênesis” das Paixões, a que 
tem o DNA do criador de todo o movimento que 
levou o estado a tornar-se mundialmente 
conhecido como “Pernambuco das Paixões”. 
Trata-se da Paixão de Cristo do Recife, rebatiza-
da a partir de 2019 como a “Paixão de Cristo do 
Recife – José Pimentel” e que já em 2018 ficou 
conhecida como a “Paixão da Resistência”, a 
“Paixão das Emoções”. Idealizada, escrita, pro-
duzida, interpretada e dirigida pelo ator, diretor e 
dramaturgo José Pimentel - falecido aos 84 
anos em agosto passado -, a montagem aporta 
em 2019 com a linha original da direção criada 
por ele, mas com a marca do novo diretor - José 
Francisco Filho - que, em 50 anos de vivência no 
teatro, presenteia a plateia com seu toque pes-
soal em várias cenas. Vem aí um espetáculo 
renovado, fortalecido, revigorado, recheado de 
grandes e imperdíveis novidades.

De 18 a 21 de abril de 2019, o público 
que lotar o Marco Zero se emocionará e vibrará 
com uma inesquecível montagem e uma das 
homenagens mais lindas e justas dirigidas a um 
artista. José Pimentel será lembrado post-
mortem de maneira inusitada, deslumbrante, 
eloquente e grandiosa, como jamais um ator e 
diretor o foi no Estado, quiçá no Brasil. Todas as 
providências já estão tomadas pela Gama Pro-
duções, tendo à frente a produtora executiva 
Mísia Coutinho, e os ensaios seguem a todo 
vapor. 

Pimentel merece! Em sua última parti-
cipação como diretor do espetáculo, em 2018, 
viu-se só e abandonado devido à retirada de 
antigos produtores e alguns atores. A contragos-
to, chegou a anunciar o cancelamento das 
apresentações, sendo de imediato reanimado 

pela filha, a produtora cultural Lílian Pimentel, a 
manter o espetáculo. A Gama assumiu os traba-
lhos de produção, o elenco fiel a ele resistiu a 
todas as adversidades - doando-se de corpo e 
alma e unindo-se em uma imensa luta para que 
a montagem não fosse suspensa - e o que se 
viu foi um belíssimo e reconhecido trabalho no 
palco. 

Para abril próximo, a Paixão de Cristo 
do Recife – José Pimentel vem com um elenco 
renovado de atores bastante experientes, chei-
os de garra e com toda a vontade de fazer muito 
bem feito e bonito. Todos são atores que atuam 
em Pernambuco. Valorizar a força de trabalho 
dos artistas e técnicos locais, e seus empregos, 
sempre foi um ideal de Pimentel. Também os 
cenários são novos e vêm com a assinatura de 
ninguém menos que o grande mestre Otávio 
Catanho (Tibí), que sempre o acompanhou em 
sua trajetória teatral. Aguardem ainda o novo e 
belíssimo figurino, outro item que chamará 
atenção de quem for ver a próxima temporada 
da Paixão. O criterioso diretor José Francisco 
Filho, um dos mais renomados homens de 
teatro de Pernambuco e do Brasil, manterá de 
forma geral a direção original, mas deixando 
sua marca pessoal em muitas cenas, como na 
Bacanal de Herodes - uma das favoritas do 
público -, que virá repleta de novidades. 

A expectativa de José Francisco Filho, 
dos atores, técnicos, produtores e do público é 
que em seu primeiro ano sem a presença física 
de José Pimentel, o drama encenado por ele há 
4 décadas seja ainda mais contagiante pela 
energia boa que irradiava e ainda irradia com o 
seu legado. A aura de Pimentel está impregna-
da não apenas na saudade que deixou, como 
na sua direção impecável, na marca pessoal em 
cada detalhe com que se preocupava para que 
nada saísse errado, em seu reconhecido profis-
sionalismo, no respeito ao público fiel e no amor 
incondicional que tinha pelo espetáculo.

Jesus – A Luz do MundoPaixão de Cristo do Recife – José Pimentel

Dia  - Mariane Ollywer;  - Carlos Machado;  - Liana Gesteira;  - Joseany Oliveira, Roger 02 03  04 05
de Renor;  - klebesson Reis;  - Ailton Ramos, Airton Oliveira;  - João Dóli, Gilmar Teixeira, 06 07 08
Rafaella Carvalho;  - Július Silva, Rebecca Lima;  - Drielly Souza;  - Helder dos Santos, 10 11 13
Serginho técnico de Audio Visual;  - André Gonzaga, Carolina Holanda Duarte;  - Elaine 15 16
Cristina;  - Robson Alves, Michele Sant'ana; - Dólar Bahia;  - Davison Wescley, Marina 18 21 22
Fenicio, Múcio Eduardo;  - Wellington Amorim;  - Bebé Clebson;  - fátima Aguiar, Tatiana 23 24 25
Queiroga;  - Elaine Gomes, Kezia Giles;  - Tato Bherguymam da Silva;  - Very Santana;  - 26 27 29 30
João Dance, Lourdes Pimenta, Marcelo Arruda;  - Euclides Faria.31

Reunião de atores e produtores
 culturais na Acaccil

Rafael Amâncio/Jameson Vasconcelos 

Bruno Garcia interpretará Jesus em A Paixão
de Cristo do Recife

Divulgação

Divulgação

José Pimentel e integrantes da Paixão de Cristo do Recife

Divulgação


