








































Tiradentes será palco de
umgrande encontro, na
próxima semana, entre
artistas, nacionais e in-
ternacionais, das artes
visuais e cênicas, cine-
ma, dança emúsicas po-
pular e clássica.A segun-
da edição do “Festival
Artes Vertentes”, vai ho-
menagear o poeta Fer-
reira Gullar.
Serãodezdiasdeinten-

sa programação cultural
emlocaishistóricosdaci-
dade como a Matriz de
Santo Antônio, a Igreja
Nossa Senhora do Rosá-
rio dos Pretos, o Museu
doPadreToledo,oLargo
das Forras, o Centro Cul-
tural YvesAlves e outros.
No dia 12, às 17h30,

abertura oficial do even-
to,FerreiraGullarrecebe-

rá a homenagem e em se-
guidadarápalestranoCen-
tro Cultural Yves Alves. Às
20h30, a Matriz de Santo
Antonio de Tiradentes re-
cebe a cantora Eliane
Coelho. Soprano com re-
nome internacional, Elia-
ne durante 25 anos foi
cantora da Ópera de Vie-
na (Áustria). O progra-
ma será dedicado ao ro-
mantismo alemão, em
homenagem ao “Ano da
Alemanha no Brasil”.
Durante o festival será

lançada a revista literária
“MododeUsar”eaprimei-
raantologiaemlínguapor-
tuguesa da poetisa israe-
lense Tal Nitzán. Segundo
adiretoraexecutivado fes-
tival, Maria Vragova, “a
proposta é levar um ‘paco-
te cult’ para as cidades pe-

quenas”. A programação
ainda contará com a pre-
sença de outros artistas de
expressão. Segundo Ma-
ria, um dos nomes é o do
violinista inglêsDaniel Ro-
wland, que se apresenta
pela primeira vez no país.
Amaior parte dos espe-

táculos tem entrada gra-
tuita. Já os concertos de
músicaclássicaeosespetá-
culos teatrais que aconte-
cem no Centro Cultural
Yves Alves são pagos. Os
ingressospodemseradqui-
ridos no próprio Centro
Cultural (RuaDireita,168,
Centro de Tiradentes). �
Ingressosindividuaiscustam

R$20eR$10(meia).
PassaporteR$280eR$140

(meia).
Programaçãocompleta:
www.artesvertentes.com

NOVA YORK – Com o
desembarque da marca
espanhola Desigual e o
primeiro desfile dedica-
do às mulheres “chei-
nhas”, a Semana deMo-
da começou anteontem,
em Nova York dando o
start para a temporada
primavera-verão 2014
em Londres, Milão e Pa-
ris. Até a próxima quin-
ta-feira, 12, acontecem
na Big Apple cerca de
350desfiles, comumpú-
blico esperado de cerca
de 100 mil pessoas en-
tre estilistas, modelos,
maquiadores, jornalis-
tas blogueiros, fotógra-
fos e, claro, comprado-
res e fashionistas.
Da América Latina

chega a caravana de es-
tilistas argentinos, que
neste ano conta com
Agostina Bianchi, Ma-

rianaDappiano,Marcelo
Giacobbe, Daniela Sarto-
ri, Tenaz, Viviana Uchi-
tel e Fabian Zitta. O vene-
zuelano Angel Sánchez
desfila na segunda-feira,
assim como a chilenaMa-
ría Cornejo.

O epicentro do even-
to é o LincolnCenter,mas
acontecemdesfiles em to-
da a cidade, das margens
dorioHudsonatéos terra-
ços dos hotéis, passando
por galerias de arte no
Chelsea. EdenMiller, esti-
lista comcurvasbemassu-
midas, desfilou ontem
seis modelos voluptuosas
em uma mini coleção se-
xy. Cores vivas, estampas,
vestidos amplos com lis-
tras horizontais.,, “Queria
causar impacto”, disse
uma radiante Miller após
o desfile. “Queriamostrar
uma mulher bela, sexy,
de bem com seu corpo.
Não sou do tipo tímida”,
acrescentou a estilista,
que lançou suamarca,Ca-
biria, em abril passado. �

simao@uol.com.br

�> Serão dez dias de programação cultural na cidade histórica de Tiradentes

Ontem,agrifeCabiriadeu
espaçoamodelosplus
size, queexibiramuma
coleçãosexynabigapple

JOSÉSIMÃO

BELOHORIZONTE
SÁBADO,
7.9.2013

GINGA FOTOS/DIVULGAÇÃO/ARQUIVO HOJE EM DIA

Umamigofoi transarcomumaportuguesae,nahorado
clímax,elagritava:“Fura-me!Racha-me”.Rarará!

GULLAR–

Umdos

convidados

doArte

Vertentes

Entreasmostras,vale

conferiradoilustrador

mineiroNelsonCruzea

mostra“AssimVivíamos”,

queapresentapela

primeiraveznoBrasila

obradofotógrafoVladimir

Lagrange,umdosmaiores

nomesdafotografiarussa

nasegundametadedoséc.

20.

Aprogramaçãocontempla

aindao“Ciclointegraldas

SonatasdeBeethoven

parapiano”eas“Sonatas

parapianoevioloncelo”,

comovioloncelistaJulian

Arp(Alemanha).

hojeemdia.com.br

Semana deNovaYork
atrai atenção do
público fashionista

Ueba!CenivaiproRealMatismo!

NelsonCruzterá
mostranoevento

FestivalArteVertentes
homenageiaGullar

Buemba!Buemba!Macaco SimãoUrgente!O
esculhambador-geral daRepública!Diretoda
Protestolândia!
Hoje éDia da Pátria!Hoje édia de ver cavalo
fazer cocô na avenida! E avisa pros
manifestantes: “Viva oHumor!Abaixo o
Rancor!”.Não semudaoBrasil com rancor!
EoGeme20?OG20 éa reunião dos ex-ricos.
Tipo IateClube!Queos sócios ficaram
pobres!
EoPutin comaquela cara de vilão de007!
Temumacara demalvado!
OPutin é oFeliciano russo. Proibiu a Parada
Gay. Por 100 anos!
E aDilmadepreto e brancoparecia um
panda.OKungFuPanda! Panda e pândega!
“DilmaeObamachegam juntos e atrasados
para o jantar”. E de cabelomolhado?!Rarará!
E adorei a passeatadosmascarados pedindo

voto aberto eos políticos proibindoos
mascaradosno voto secreto!
EomeuSãoPaulo?OSãoPaulo explodiu
comoagordade Saramandaia! E oRogério
Senil? Vaimudar de time. Vai jogar noREAL
MATISMO!
Ceni perde três pênaltis e pedemúsica no
Fantástico!
OCeni deve continuar comobatedor de
pênalti?
Deve, na segundona!Deve, pra alegria dos
corintianos.Deve bater pênalti, cobrar falta,
arremessar na lateral, defender nogol, apitar
apartida e ficar na bilheteria!
EoCeni dápitaco em tudonoSãoPaulo.
Inclusive no figurino emaquiagem.Rarará!
Ehoje éDiada Pátria!DomPedro1º levantou
aespada, foi comer aMarquesade Santos e
declarouoBrasil independente dePortugal.

Mas os portugueses voltaram e compraram
tudo: hotéis no Ceará, a costa da Bahia e
empresa de celular. Reintegração de
posse!
Aliás, sabe porque a Portugal Telecom
instalou celular no Brasil? Pro povo parar
de usar o telefone da padaria! Rarará!
E pra comemorar a Independência um
amigo foi transar com uma portuguesa e,
na hora do clímax, ela gritava: “Fura-me!
Racha-me”. Rarará!
É mole? É mole mas sobe!
E Viva o Brasil! O Brasil é Único! O Brasil é
Lúdico! Até quando estou no Brasil sinto
saudades do Brasil. Aí vão dizer: “O Simão
tá tendo um ataque de ufanismo”. TÔ!
Porque nóis sofre, mas nóis goza.
Que eu vou pingar o meu colírio
alucinógeno!

NOCATWALK–Modelosmagérrimas tiverama

primazia,masoplussize tambémtevevez

AFP PHOTO/JOSHUA LOTT
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JaquelinedaMata
jmata@hojeemdia.com.br

O encontro não foi mar-
cado, mas Fernando Sa-
bino, Ivo Pitanguy e Dil-
ma Rousseff podem ser
“flagrados” no Centro de
MemóriadoMinas Tênis
Clube,queserá inaugura-
do amanhã, com abertu-
ra para o público a partir
de terça-feira. Cenas
curiosas, como a presi-
dente em trajes de ba-
nho, aos 4 anos, fazem
parte do acervo de 46
mil fotos do clube, orga-
nizadas tematicamente
em forma de filme, a ser
exibidoduranteaexposi-
ção de longa duração
“Minas Tênis Clube: Vá-
rias Histórias”.
No espaço de 400 me-

tros quadrados, planeja-
dos com tecnologia de
ponta pelo museógrafo
Paulo Rossi, estão obje-
tos, fotografias, docu-
mentos textuais e filmes
que contam a história do
clube, desde a abertura
em 1937, e também da
vida em Belo Horizonte.
“A inauguração do Mi-
nas Tênis foi um marco
na cidade, uma vez que
antes disso o lazer era
realizado em espaço pú-
blico”, destaca a coorde-
nadoradoCentrodeMe-
mória, a historiadora Sil-
vanaCançadoTrindade.
A exposição, como co-

menta, temoobjetivo de
contar a história do Mi-

nas, não só dos 78 anos
dedicados ao esporte e à
formação esportiva,mas à
educação,ao lazer,aocon-
vívio social e à cultura.
“Não vamosmostrar só os
troféus,mas todo um con-
texto que se vivia na épo-
ca. São interseções dessas
histórias com a história de
Belo Horizonte”, destaca
Silvana.

FAMOSOSEANÔNIMOS
Dentreas fotografias, des-
taque para Fernando Sa-
bino, que antes de se tor-
narumescritor famososo-
bressaía nas piscinas do
clube como nadador exí-
mio, conquistandoo título
de campeão mineiro em
1939, no estilo “ de cos-
tas”.Oamigo IvoPitanguy
também pertencia à equi-
pe juvenil do Minas onde
conquistou vários títulos
de tênis, pelo clube e pelo
Estado.
Entre as relíquias que

poderão ser contempla-
das, o exemplarnúmero1
da rev i s t a do c lube
(1941); taças e peças de
indumentária esportiva;
peças do mobiliário dos
anos 1940 pertencentes à
sede social; e objetos de
publicidade,comochavei-
ros,bonés, flâmulaseanti-
gas carteirinhas.
Dos 3.300 troféus con-

quistados pelo clube, 10%
estarãoexpostos, comdes-
taque para o que marca a
primeira competição ven-
cida pelo Minas Tênis, em

1938. O título foi para a
atleta Sieglinda Lenk, que
ficou em9º lugar geral en-
tre 1.417 competidores e
em 1º lugar entre as mu-
lheres na 12º Travessia de
SãoPauloaNado,quando
aságuasdoTietêeramlim-
pas epróprias para banho.

PRESERVAÇÃO
Grande parte do acervo
pertenceuaBrennoRena-
to Martins da Costa, sócio
de 1948 a 1990, que foi o
responsável pelo recolhi-
mento de fotografias, tro-
féus, medalhas, recortes
dejornaiseartefatoshistó-
ricos do clube. A preserva-
ção da história do Minas

veio a se formalizar ape-
nas em 1997, com a cria-
ção de uma sala especial-
mente destinada a reunir
o acervo.
OCentrodeMemória in-

tegraoCentroCulturalMi-
nas Tênis Clube, que in-
cluioTeatroBradesco;Ga-
leriadeArte,queseráinau-
gurada dia 22 de outubro;
salas multimeios; além de
dois cinemas e biblioteca,
que entrarão emoperação
até 2014. �

CentrodeMemóriadoMinas
TênisClube(ruadaBahia,
2.244,Lourdes).Abertaao
públicoapartirdodia1º/10.

Entradagratuita.

ClarissaCarvalhaes*
ccarvalhaes@hojeemdia.com.br

TIRADENTES – “Passa-
ram-setrêsdiase teuros-
to já é imaginário como
tinta descolorindo numa
velhacartadedesamor”.
O poema “Acreditar que
nos transformaremos”
(aqui, apenas um trecho
dele) está entre outros
13 textos da israelense
Tal Nitzán, que servi-
ram de inspiração para
o artista visual Ricardo
Coelho criar, livremen-
te, a exposição “Ponto
de Ternura” – mesmo
nome, inclusive, que ba-
tiza o livro da poeta.

Entre aulas (ele tam-
bém é professor da Uni-
versidade Federal de São
João del-Rei) e a jornada
diária de levar a filha para
escola, Ricardo criou 14
obras em20dias –orauti-
lizando carvão, ora grafi-
te e canetas-marcador.
O resultado são dese-

nhos que revelam um
cotidiano palpável. As
obras figurativas do ar-
tista dialogam com os
poemas da israelense,
cuja temática une o polí-
tico-social ao lírico.
“O homem possui um

poderdedestruiçãoassus-
tador, tão assustador que
énecessárioumserdeou-
tra espécie, como um ga-
to, para restituir a nossa
consciênciadehumanida-
de. Para ele transferimos
um momento de ternu-

ra”, comenta Ricardo, ao
recordarquequandodeci-
diu criar a exposição op-
tou por fazê-la sem amar-
ras. “Os desenhos reve-
lam o que senti, porque
nada compensanossa sin-
ceridade”, acredita.
Durante o “Festival

Artes Vertentes”, quan-
do Ricardo recitou poe-
mas da israelense, Tal
(que escreve em hebraico
e traduz nomes como Fe-
derico García Lorca) co-
mentou que ninguém
nunca havia lido seus
textos daquela manei-
ra. “Acho que temos
surpresas aqui”, disse a
poeta.
O artista justifica: “É

porque o diálogo não se
deu entre Ricardo e Tal,
mas entre os meus dese-
nhos e os poemas dela.
Para isso, sabe-se, não
são necessários interme-
diários”. Por enquanto,
“Ponto de Ternura” não
tem previsão para ser
exposto outra vez. �

*Arepórterviajouaconvitedo
FestivalArtesVertentes

INSPIRAÇÃO–Apartirdopoema“Todavezqueposso
sair”,Ricardocriouumhomemquesonhacomnuvens

Artista fez 14obras em
carvão, grafite ecaneta-
marcador, inspiradasna
israelenseTalNitzán

ALÉMDISSO

RICARDO COELHO/DIVULGAÇÃO

“Todavezquepossosair
Eucuidodeobservaras
nuvens
Porquesuascoresnão
têmumnomequeeu
preciselembrar
Porqueparaelasdáno
mesmoquemcometeo
quesobelas
(...)
Porqueelasnão
respeitamfronteiras
Ouamentiradoscéus
Porqueéimpossívelolhar
amesmanuvemduas
vezes
Portanto
Euolhoasnuvens
Todavezqueme
permitemsair
Paraopátiointernodo
imensoinstituto
Queseestende,dizem,
atéosconfinsdaterra”.

CentrodeMemóriadoClubeserá inauguradoamanhãcomaexposição “MinasTênisClube:VáriasHistórias”

Apartir de poemas,
RicardoCoelho criou
‘Ponto de Ternura’

FOTO
HISTÓRICA–A

equipede
nataçãoem

viagemà
Uberlândia,em

setembrode
1938.Entreos

atletas, Ivo
Pitanguy
(segundo

agachadoda
esquerdapara

direita),
FernandoSabino

(quinto
agachado), e

SieglindaLenk
(segundaempé)

Dopoema
‘Todavezque
possosair’

Umtimedepeso noMinas Tênis

Memória

Acervo de 46mil fotos retrata o clube e a capital desde 1937

SÓCIA
ILUSTRE–A
presidente

Dilma
Rousseff, aos

4anos,nas
dependências

doclube

FOTOS: ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA MINAS TÊNIS CLUBE /GERÊNCIA DE CULTURA /MINAS TÊNIS CLUBE/DIVULGAÇÃO
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BeloHorizonte,domingo,29.9.2013
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Magical Dining Month  
ORLANDO (FL, EUA)

1º

dia

Os recém-abertos Txokos Basque Kitchen, 

Ravello, Soco e American Q são alguns dos 

mais de 70 restaurantes da cidade norte-

americana que participam da 10ª edição 

do festival. Neles o jantar de três etapas 

sai por US$33 durante todo o mês.

The newly opened Txokos Basque Kitchen, Ravello, 

Soco and American Q are some of the more than 70 

restaurants from the US city taking part in the 10th 

edition of the festival. At these eateries, the three 

course dinner costs US$33 during all month long.

EM VÁRIOS RESTAURANTES DE ORLANDO,  

DE 1º A 30 DE SETEMBRO. US$33 

 ORLANDOMAGICALDINING.COM

Festival Artes Vertentes
TIRADENTES (MG)

10
dia

Literatura, cinema, teatro, artes visuais e música 

são as esferas contempladas na edição 2015 do 

festival internacional. Destaque para a peça O 

Amor É um Cão que Vem do Inferno, do espanhol 

Javier Cuevas, e a mostra Fogo, Carne e 

Sangue, do nigeriano Janes-Iroha Uchechukwu.   

Literature, film, theater, visual arts and music 

are the spheres covered in the 2015 edition of 

the Tiradentes International Art Festival, known 

as “Artes Vertentes.” Highlights include the 

play O Amor É um Cão que Vem do Inferno, 

by Spain’s Javier Cuevas, and the exhibition 

titled Fogo, Carne e Sangue, by Nigerian 

photographer James Iroha Uchechukwu.  

EM VÁRIOS ESPAÇOS DE TIRADENTES, MINAS GERAIS,  

DE 10 A 20 DE SETEMBRO. A MAIORIA DA PROGRAMAÇÃO É 

GRATUITA – CONCERTOS E ESPETÁCULOS CUSTAM R$20

 ARTESVERTENTES.COM

Nossa vizinha Argentina é a homenageada na 17ª edição do evento, 

realizado de 3 a 13 de setembro. Mais de 100 autores brasileiros e 25 

estrangeiros vão participar de mesas-redondas – destaque para David 

Nicholls, Raymond E. Feist, Sophie Kinsella e Mauricio de Sousa.  

Brazil’s neighbor Argentina will be honored at the 17th edition of the event, held 

September 3rd–13th. More than 100 Brazilian authors and 25 foreign authors 

will participate in round tables – among the most noteworthy of whom are 

David Nicholls, Raymond E. Feist, Sophie Kinsella, and Mauricio de Sousa.    

RIOCENTRO, AV. SALVADOR ALLENDE, 6555, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO. QUI (3), DAS 13H ÀS 22H;  

SEG. A SEX., DAS 9H ÀS 22H; SÁB. E DOM., DAS 10H ÀS 22H. R$16    BIENALDOLIVRO.COM.BR

Mais de 400 atrações compõem as 24 horas da festa que 

contempla música, teatro, dança, cinema e literatura. Um 

dos destaques é o show da banda de rock Sepultura (foto), 

que comemora, em sua terra natal, 30 anos de carreira.  

More than 400 attractions comprise the 24-hour party, which 

includes music, theater, dance, film and literature. One of the 

highlights is the concert by metal band Sepultura (photo), 

celebrating the group’s 30th anniversary in their home town. 

ESPAÇOS PÚBLICOS DE BELO HORIZONTE, SÁB. (12), A PARTIR DAS 19H; E DOM. (13), 

ATÉ AS 19H. GRÁTIS   VIRADACULTURALBH.COM.BR

Virada Cultural de BH 
BELO HORIZONTE (MG)

12
dia

Um Filme de Cinema, documentário de Walter Carvalho, foi o 

escolhido para abrir a 48ª edição do evento. Durante os oito dias de 

programação, seis longas e 12 filmes, de curtas e médias-metragens, 

todos nacionais, competem por prêmios que somam R$340 mil.

Um Filme de Cinema, a documentary by Walter Carvalho, was 

chosen to open the 48th edition of the event. During the eight days of 

scheduled programming, six feature-length films and 12 short- and 

medium-length films, all Brazilian, vie for prizes totaling R$340,000. 

CINE BRASÍLIA, EQS 106/107, ASA SUL, BRASÍLIA, E EM OUTROS ESPAÇOS DA CAPITAL 

FEDERAL. DE 15 A 22 DE SETEMBRO. R$12 O INGRESSO DE CADA SESSÃO

 61 3244 1660    FESTBRASILIA.COM.BR

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 
BRASÍLIA (DF)

15
dia

F
O

T
O

S
:
 
C

R
I
C

K
E

T
 
W

H
I
T

M
A

N
/
D

I
V

.
 
(
M

A
G

I
C

A
L

 
D

I
N

I
N

G
 
M

O
N

T
H

)
;
 
C

H
R

I
S

T
O

P
H

E
 
R

A
Y

N
A

U
D

 
D

E
 
L

A
G

E
/
D

I
V

.
 

(
B

I
E

N
A

L
 
S

E
S

C
 
D

E
 
D

A
N

Ç
A

)
;
 
C

H
R

I
S

T
I
E

 
G

O
O

D
W

I
N

/
D

I
V

.
 
(
K

A
T

Y
 
P

E
R

R
Y

)
;
 
D

I
V

U
L

G
A

Ç
Ã

O

16
dia Jantar das Estrelas 

RIO DE JANEIRO (RJ)

17
dia Bienal Sesc de Dança 

CAMPINAS (SP)

No total, serão 41 espetáculos apresentados, entre nacionais 

e internacionais. O brasileiro Wagner Schwartz exibe quatro de 

seus trabalhos – Piranha, Transobjeto, Mal Secreto e La Bête –   

e o francês Olivier Dubois traz a coreografia Tragédia (foto). 

In all, there will be 41 shows presented, between Brazilian 

and international performances. Brazil’s Wagner Schwartz 

exhibits four of his works – Piranha, Transobjeto, Mal 

Secreto and La Bête – and France’s Olivier Dubois 

brings choreography titled Tragédia (photo).  

SESC CAMPINAS, R. DOM JOSÉ I, 270/333, BONFIM, CAMPINAS. DE 17 A 27 DE 

SETEMBRO. ENTRE R$5 E R$30   19 3737 1500   SESCSP.ORG.BR/BIENALDEDANCA

Ganhadores de uma estrela Michelin, Roberta Sudbrack, 

Claude Troisgros, Rafael Costa e Silva, Felipe Bronze, 

Roland Villard e Ken Hom vão comandar juntos um jantar 

especial, composto por seis etapas. A renda arrecadada 

será destinada a instituição Solar Meninos de Luz. 

Winners of a Michelin star, Roberta Sudbrack, Claude Troisgros, 

Rafael Costa e Silva, Felipe Bronze, Roland Villard, and Ken 

Hom will jointly host a special six-course dinner. The proceeds 

are earmarked for the Solar Meninos de Luz institution.

RESTAURANTE CIPRIANI, COPACABANA PALACE, AV. ATLÂNTICA, 1702, COPACABANA,  

RIO DE JANEIRO. QUA. (16), ÀS 19H. R$850   21 2545 8790

25
dia Katy Perry

SÃO PAULO (SP)

Uma das maiores estrelas pop chega ao Brasil com sua mais 

recente turnê, The Prismatic World Tour. No show da capital 

paulista, a cantora contará com a participação da sueca Robyn 

– depois ela se apresenta no Rock in Rio (27) e em Curitiba (29).  

One of the biggest pop stars arrives in Brazil with her latest 

tour, The Prismatic World Tour. At the show the São Paulo, 

Perry will be joined by Swedish singer Robyn, then she goes 

on to perform at the Rock in Rio (27th) and Curitiba (29th).  .  

ALLIANZ PARQUE, R. PALESTRA ITÁLIA, 1840, PERDIZES, SÃO PAULO. SEX. (25), ÀS 21H. 

ENTRE R$200 E R$580   LIVEPASS.COM.BR/K ATY-PERRY

Fernando Meirelles (foto) migra para o 

palco e dirige a ópera de Bizet. Os solistas 

Leonardo Neiva, Fernando Portari, Camila 

Tintiger e Andrey Mira serão acompanhados 

pela Orquestra Sinfônica do Theatro 

da Paz, regida pelo maestro Miguel 

Campos Neto. A interpretação dialoga 

com a exibição de vídeos do diretor.

Fernando Meirelles (photo) migrates to the stage 

and directs the opera by Bizet. Soloists Leonardo 

Neiva, Fernando Portari, Camila Tintiger and 

Andrey Mira will be accompanied by the Theatro 

da Paz Symphonic Orchestra, conducted by 

maestro Miguel Campos Neto. The interpretation 

articulates with screenings of the director’s videos.

THEATRO DA PAZ, R. DA PAZ, S/N°, CENTRO, BELÉM. QUA. (9),  

SEX. (11), DOM. (13) E TER. (15), ÀS 20H. ENTRE R$20 E R$70   

 91 4009  8750   THEATRODAPAZ.COM.BR

Os Pescadores de Pérolas
BELÉM (PA)

9
dia

setembro

september

4 CANTOS 

|

 A G E N D A

Literatura | LiteratureCinema | Film TV | TV

Música | Music

Teatro | Theater

Outros | OthersDança | Dance Exposição | Exhibit

Bienal do Livro
RIO DE JANEIRO (RJ)

3
dia

026 A Z U L  M A G A Z I N E  |  0 9 . 2 0 1 5 027






























