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Música 

 
 

Blues nas Ruínas: Caravana convida Maurício Sahady 
18h 
Parque das Ruínas 
Rua Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa 
INGRESSO: R$ 20 (meia) 

 
O Parque das Ruínas tem o prazer de apresentar a quarta edição do projeto “Blues nas Ruí-
nas”! E como anfitriã dessa festa, a banda sensação da atual nova cena do gênero no Rio de 
Janeiro: Caravana Cigana do Blues. Para a edição de Agosto, a banda convida para uma 
participação especialíssima, o guitarrista Maurício Sahady.  Simplesmente imperdível! Ingres-
sos à venda no site Sympla. 
 
 

Mostra Maré de Música | Letrux e Lucas Hawkin 
19h 
Centro de Artes da Maré 
Rua Bitencourt Sampaio, 181, Nova Holanda, Maré 
ENTRADA GRATUITA 

 
A Mostra Maré de Música se apresenta como a afirmação da potencialidade da favela e, por 
meio da cultura, desconstrói preconceitos criados sobre o território periférico, unindo artistas 
locais e cantores consagrados. Para tanto, nesta edição, o cantor Lucas Hawkin vai dar início 
à noite e, juntamente à cantora Letrux, construirão uma rede de trocas de afeto e aprendizado 
por meio de canções que falam sobre sexualidade, romance, superação e liberdade. 

 

 
 
 
 
 

16/08 
sexta 

17/08 
sábado 
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Tributo a Cássia Eller com Banda Turmalina 
19h 
Lona Cultural Carlos Zéfiro 
Est. Marechal Alencastro, 4113, Anchieta 
ENTRADA: R$ 40 (meia) 

CLASSIFICAÇÃO 16 ANOS 
 
Dona de uma das vozes mais marcantes da MPB, Cássia Eller é a grande homenageada da 
Banda Turmalina no show Tributo a Cássia Eller na Lona Cultural Carlos Zéfiro, em Anchieta. 
No repertório estão músicas como ‘All Star’, ‘O Segundo Sol’, ‘Relicário’ (Nando Reis), ‘Luz dos 
Olhos’, 'Palavras Ao Vento', '1º de Julho' (Renato Russo), ‘Socorro’ (Arnaldo Antunes/Alice Ruiz) 
e ‘Por Enquanto’ (Renato Russo), ‘Queremos Saber’ (Gilberto Gil), ‘Malandragem’ (Cazuza e 
Roberto Frejat), ‘Vá Morar Com O Diabo’, entre outras.  
 
 

25º Rio Cello 
Vários locais (Museu do Amanhã, Sala Cecília Meirelles, Igreja da Candelá-
ria, Sesc Copacabana, CADEG, entre outros) 
ATRAÇÃOES GRATUITAS 

 
O Rio Cello foi criado em 1994 pelo violoncelista inglês, 
condecorado pela Rainha da Inglaterra e radicado no 
Brasil, David Chew. O Festival completa 25 anos de luta 
e história com muitas novidades e apresentações gratui-
tas ou a preços populares. Virtuoses dos mais diversos 
instrumentos, bailarinos e artistas plásticos vindos de to-
das as partes do mundo realizam apresentações e ofici-
nas gratuitas em diversos pontos da capital carioca, sem-
pre tendo o violoncelo como personagem principal. Con-
sulte a programação completa em: www.riocello.com.br 

 
 

Luedji Luna – Um corpo no Mundo 
Teatro Sesc Ginástico 
Avenida Graça Aranha, 187, Centro 
INGRESSOS: a partir de R$7,50 
CLASSIFICAÇÃO 14 ANOS 

 
A cantora baiana Luedji Luna lançou seu primeiro disco, Um 
Corpo no Mundo, em 2017. O álbum reúne diferentes sonori-
dades como MPB, samba, ritmos africanos, batuque baiano e 
jazz, com letras que abordam temas sociais, principalmente no 
que se refere à identidade afro-brasileira. O show é uma pro-
posta para pensar identidade, é o olhar da cantora sobre si 
mesma, a partir do contato, ainda que disperso, com os imi-
grantes africanos em São Paulo. Ingressos à venda na bilhete-
ria do Sesc Ginástico. 

17/08 
sábado 

20/08 
terça 

2/08 a 
19/08 

http://www.riocello.com.br/
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Música Antiga da UFF 
Centro de Artes UFF 
Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí 
ENTRADA GRATUITA 
 

O Música Antiga da UFF retorna com um concerto super especial ao ar livre no Jardim da 
Reitoria pela série Música no Jardim. O concerto "Trovadores, Canções e Danças da França 
Medieval" traz em seu repertório as composições de Machaut e obras anônimas juntamente 
com danças do século XIV. Desta vez, contaremos com a participação da convidada Sonia Leal 
Wegenast. 
 
 

Rock 80 Festival 
Boulevard Shopping 
Barão de São Francisco, 236, Andaraí 
ENTRADA GRATUITA 
 

Festival regado ao bom e velho Rock and Roll, com repertório nacional e internacional durante 
todo o dia. Nos intervalos, DJ’s relembrando vários sucessos dos anos 80 e 90 que bombavam 
nas pistas. O evento também contará com Área Kids e food trucks.  
 
 

  

23/08 a 
25/08 

21/08 
quarta 
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Cinema 

 
 

 Stephen King: o medo é seu melhor companheiro 
Centro Cultural Banco do Brasil 
Rua Primeiro de Março, 66 – Centro 
MEIA-ENTRADA: R$ 5 (SUJEITO A LOTAÇÃO) 
 

Retrospectiva inédita de filmes baseados na obra literária de 
Stephen King, o mestre do terror. Serão exibidas 41 produções, entre 
filmes, telefilmes e minisséries, baseadas nas obras do autor, além de 
cinco filmes que foram referência para seu trabalho. Entre os títulos 
selecionados estão clássicos do suspense e do terror, como “Carrie, a 
estranha”, “It – uma obra prima do medo”, “Christine, o carro assas-
sino” e “Louca obsessão”. A programação inclui também debates e 
uma masterclass com profissionais convidados, além de sessões com 
acessibilidade. 
 
Confira a programação completa em: 
http://culturabancodobrasil.com.br 
 
 
  

até 
19/08 

http://culturabancodobrasil.com.br/portal/stephen-king-o-medo-e-seu-melhor-companheiro/
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Exposições
 

#TBT 
Carpintaria 
Rua Jardim Botânico, 971, Jardim Botânico 
ENTRADA GRATUITA 
 

A hashtag #tbt – Throwback Thursday – é usada nas redes sociais para legendar imagens do 
passado, seja ele distante ou recente. A exposição toma este deslocamento temporal como 
mote para reunir obras realizadas entre a década de 1980 e o início dos anos 2000, todas 
elas anteriores ao surgimento do Instagram ou da própria internet. A ideia é lançar um olhar 
retroativo sob produções de artistas como Adriana Varejão, Luiz Zerbini, Leda Catunda, Bea-
triz Milhazes, Jac Leirner e Janaina Tschäpe. 
 
 

Feminina, o Projeto – por Amanda Erthal e Marcela Fauth 
Centro Cultural Paschoal Carlos Magno 
Rua Lopes Trovão, s/n, Campo de São Bento, Icaraí, Niterói 
ENTRADA GRATUITA 
 

A nova exposição do Centro Cultural Paschoal Carlos Magno é um questionamento do que é o 
feminino. A partir da afirmação da filósofa francesa Simone de Beauvoir, "não se nasce mulher, 
torna-se mulher", as artistas Amanda Erthal e Marcela Fauth apresentam obras que se tornam 
instrumentos de formação e transformação, proporcionando questionamentos acerca da cons-
trução da feminilidade em nosso tempo. 
 
 

“Humanidades”, por Rodrigo 
Pedrosa 
Espaço Cultural Correios Niterói 
Av. Visconde do Rio Branco, 481, Centro 
ENTRADA GRATUITA 

 
O artista plástico Rodrigo Pedrosa, nascido em Niterói, dá aulas 
de esculturas na cidade e no seu ateliê na Fábrica Bhering, além 
do trabalho voluntário no Remanso Fraterno. Rodrigo produz Pin-
turas, esculturas e instalações, três linguagens artísticas em três 
atos que, em conjunto, reiteram uma só narrativa, a da história 
de uma humanidade desumanizada – ou, parodiando o psica-
nalista Sigmund Freud, retratam a persistência de um “mal-estar 
na civilização”, que se arrasta e se agrava através das disputas 
geopolíticas, culturais e econômicas em escala global. Assim se 
inicia a temática da exposição “Humanidades” de Rodrigo Pe-
drosa. 
 
 

Até 
17/08 

Até 
31/08 

Até 
31/08 
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Exposição Cidade 60+ 
Casa da Ciência da UFRJ 
Rua Lauro Muller, 3, Botafogo 
ENTRADA GRATUITA 
 

A exposição convida o público de todas as idades a vivenciar diferentes situações do cotidiano 
na cidade, compartilhar experiências e discutir temas como saúde, preconceito, qualidade de 
vida e acessibilidade das pessoas com mais de 60 anos. Afinal, o tempo não para e vivemos 
cada vez mais... E o que devemos fazer para viver melhor? Segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), com o aumento da expectativa de vida, os idosos serão mais de 30% da 
população em 2050. Será que as cidades e as pessoas estão preparadas para essa popula-
ção do futuro? 
 
 

Museum of Me  
Centro Cultural Banco do Brasil  
Rua Primeiro de Março, 66 - Centro 
ENTRADA GRATUITA 
 

Em um cubo imersivo, revestido com displays de LCD que materializam a própria existência 
digital, ocorre a instalação “Museum of Me”. A partir de dados compartilhados pelo usuário 
nas mídias sociais, a instalação cria e projeta o DNA digital em dezenas de telas de diversos 
tamanhos. As fotos são acompanhadas de sons, hashtags e leitura de legendas, geradas a 
partir de inteligência artificial. A cada indivíduo ou grupo de até quatro pessoas, uma nova 
experiência é construída. A apresentação tem duração de um minuto e pode ser compartilhada 
nas redes sociais dos visitantes. Ao fim da exibição, fica a sensação de que poderia ter sido 
um sonho. 
 
 

Três momentos da Pintura de  
Paisagem no Brasil 
Museu Nacional de Belas Artes 
Avenida Rio Branco, 199, Cinelândia 
ENTRADA: R$ 4 (MEIA)  

 
Através de 36 obras de arte, do rico acervo do MNBA e de 
obras da Pinacoteca Barão de Santo Angelo, Instituto de Artes, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a mostra, 
dividida em 3 módulos, percorre um panorama conciso do exer-
cício da pintura de paisagem no Brasil, por artistas brasileiros, 
estrangeiros radicados no Brasil, ou ao menos, aqui ativos desde 
meados do século XIX até os anos iniciais do século XX. 
 
 
 

Até 
31/08 

Até 
8/09 

5/09 A 
29/09 
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Da Linha, O Fio 
Espaço Cultural BNDES 
Av, Chile, 100 – Centro 
ENTRADA GRATUITA  
 

 
A mostra apresenta um panorama recente da arte brasileira, abordando as noções de “linha” 
e “fio” como tema. A partir da ideia de fiar – transformar linhas em fios –, as obras são 
expostas de forma complementar, estabelecendo um modo de interação entre si e com o es-
paço. O visitante é convidado a refletir não somente sobre a expressão gráfica da linha, mas 
também sobre como o fio, ao ganhar o espaço real, transforma-se em novo material ou suporte. 
 
Ao reunir bordados, esculturas, instalações, pinturas, desenhos, fotografias, vídeos e objetos, 
“Da Linha, O Fio” apresenta uma possibilidade de compreender linha e fio como elementos 
nas artes visuais, destacando sua condição poética nas imagens e apontando para um novo 
meio de significação no pensamento artístico contemporâneo. 

 
 

Festival de Esculturas do Rio 
Museu Nacional de Belas Artes 
Avenida Rio Branco, 199, Cinelândia 
ENTRADA: R$ 4 (MEIA) | GRATUITA AOS DOMINGOS 
 

Em sua quarta edição, o Festival de Esculturas do Rio reúne algumas instituições culturais da 
cidade. Tendo por objetivo promover o intercâmbio entre artistas de diversas gerações, ori-
gens e linguagens e oferecer ao público um grande passeio por sensações visuais, táteis e 
sonoras, proporcionadas pelas esculturas e instalações apresentadas. 
 
 
 
  

Até 
22/09 

Até 
20/09 
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Teatro 
 
 
 

Sítio do Pica-Pau Amarelo 
Imperator - Centro Cultural João Nogueira 
Rua Dias da Cruz, 170, Méier 
INGRESSO: R$ 15 (meia) 
 

Adaptação teatral da obra de Monteiro Lobato celebra os 40 anos da primeira exibição da 
série na TV em uma adaptação da obra para o teatro. Emília, Narizinho, Pedrinho, D. Benta, 
Tia Nastácia, Rabicó, Visconde de Sabugosa, Saci e a Cuca voltam ao palco para uma grande 
aventura no “Sítio”. 
 
 

Impro Champions 
Espaço Cultural Correios Niterói 
Av. Visconde do Rio Branco, 481, Centro 
INGRESSO: R$20 (meia) 
 

O show tem como dinâmica de apresentação o teatro de improvisação, com a proposta de 
satirizar os acontecimentos cotidianos, passando pelos gêneros do humor, a fim de fazer com 
que o público se identifique com as diversas situações narradas. 
 
 

Não vai cair no Enem! - Uma Peça 
Imperator - Centro Cultural João Nogueira 
Rua Dias da Cruz, 170, Méier 
ENTRADA: R$ 30 (meia) 
 

O espetáculo “Não Vai Cair no Enem – Uma Peça” marca a 
chegada do jornalista e escritor Eduardo Bueno, o Peninha, aos 
palcos, saindo diretamente de seu bem-sucedido canal no You-
Tube “Buenas Ideias”. Com temas da História do Brasil de on-
tem e de hoje, o espetáculo mistura irreverência e bom humor 
e muita informação.  
 
 

O Pirotécnico Zacarias 
Centro Cultural Banco do Brasil 
Rua Primeiro de Março, 66, Centro 
MEIA-ENTRADA: R$ 15 (SUJEITO A LOTAÇÃO) 
CLASSIFICAÇÃO 16 ANOS 

 

10/08 a 
25/08 

17, 24 e 
31/08 

22/08 
quinta 

22/08 a 
16/09 
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A nova montagem do grupo teatral mineiro Giramundo aproxima o teatro de bonecos do 
cinema e da animação, integrando imagens reais e pré-gravadas no palco. Marionetes, más-
caras, sombras e filmes, imersos no realismo mágico de Murilo Rubião, questionam a possibili-
dade de compreensão da realidade e comemoram 100 anos de nascimento do autor. Sessões 
às segundas, quintas, sextas, sábados e domingos, às19h30min. O espetáculo tem 75 minutos 
de duração. 
 
 

Casa Comigo? - Teatro Comédia 
Areninha Carioca Gilberto Gil 
Av. Marechal Fontenelle, 5000, Realengo 
ENTRADA: R$ 20 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO 14 ANOS 

 
O espetáculo conta a história de Clara, uma dessas jovens sonhadoras que imaginam encontrar 
a "metade de sua laranja", o homem ideal para casar. Mesmo passando por situações inusita-
das e um tanto engraçadas, clara segue em busca do homem de sua vida. E numa dessas 
situações inusitadas ela conhece Guto, um "bon vivant" conquistador, que oposto de clara, 
gosta da vida de solteiro e não quer compromisso com ninguém. Mas o que os dois não espe-
ravam era que o destino aprontasse uma peça. 
 
 

 O Eterno Aprendiz – Gonzaguinha, o Musical 
Areninha Carioca Gilberto Gil 
Av. Marechal Fontenelle, 5000, Realengo 
ENTRADA: R$ 20 (meia) 
 

O espetáculo é uma versão poética da vida e da obra do cantor e compositor Gonzaguinha 
e conta com o ator Rogério Silvestre & banda. Com o intuito de preservar a memória desse 
ícone da MPB, o espetáculo apresenta passagens da vida do artista que iniciou sua trajetória 
na década de 1960 em meio aos tropeços da ditadura militar e seguiu cantando seus amores 
e anseios pela vida. 
 
 
  

7/09 
sábado 

15/09 
quinta 
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Dança 
 
 

2 a 25 de agosto  
MOVIRIO 
Teatro João Caetano 
Praça Tiradentes, s/n, Centro 
ENTRADA: R$ 20 

 
O MoviRio Festival tem como objetivo principal com-
partilhar diversas experiências artísticas e profissio-
nais, alimentando os participantes através de trocas 
enriquecedoras.  Abrindo-se assim novas janelas de 
possibilidades e incentivando o corpo da dança 
através da transversalidade do Movimento. As ati-
vidades consistem em realização de mostras compe-
titivas, palestras, workshops e intervenções artísticas. 
 
Confira a programação completa em: 
www.moviriofestival.com/programacao 
 
 

Don Quixote 
19h 
Teatro Carlos Gomes 
Praça Tiradentes, s/n, Centro 
ENTRADA: R$ 20 (meia) 

 
Don Quixote é um ballet em 3 atos inspirado no romance satírico de Miguel de Cervantes 
Saavedra. Alonso Quijano era um bom e simplório cavaleiro do campo. Leu tantos romances 
de cavalaria que estes lhe perturbaram a frágil mente. Vestido numa velha armadura e mon-
tado um pangaré que ele batizou de Rocinante, parte para uma cruzada de cavaleiro errante 
assumindo o nome de Don Quixote de La Mancha. Como objetivo de sua devoção escolhe uma 
moça da aldeia, chamada Dulcinéia e toma como escudeiro um ignorante, porém fiel campo-
nês, Sancho Pança. Os caminhantes das estradas do século XVI são transformados, pela ima-
ginação perturbada do cavaleiro Don Quixote, em guerreiros ou donzelas em perigo. 
 
 

Cosmogonia Africana – A Visão de Mundo do  
Povo Iorubá 
19h 
Arena Carioca Fernando Torres 
R. Bernardino de Andrade, 200, Madureira 

ENTRADA: R$ 15 (meia) 
CLASSIFICAÇÃO: LIVRE 

2/08 a 
25/08 

15/08 

24 e 
25/08 

http://www.moviriofestival.com/programacao


12 
 

“Cosmogonia Africana – A Visão de Mundo do Povo Io-
rubá” é um espetáculo de dança afro, do Grupo Tambor 
de Cumba, que apresenta o mito da criação do mundo pe-
las perspectivas do povo Iorubá. O espetáculo, através da 
dança, tambores e cantos, explica a importância dos ele-
mentos primordiais da natureza, e o início do ciclo de cria-
ção e reprodução da humanidade que nos leva até os Ori-
xás enquanto ancestrais divinizados. Ingressos à venda na 
bilheteria da Arena e através do site: 
https://riocultura.superingresso.com.br 
 
 
 
 
 
  

https://riocultura.superingresso.com.br/
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Literatura 
 
 

Leitura Dramatizada da peça “O casamento suspeitoso”, 
de Ariano Suassuna 
15h15min 
Academia Brasileira de Letras 
Av. Presidente Wilson, 203, Castelo 

 
“O Casamento Suspeitoso” é uma comédia de autoria do escritor paraibano Ariano Suassuna, 
e se caracteriza pela proximidade com a literatura de cordel e com os folguedos populares 
nordestinos. A Obra conta a história de Geraldo e Lúcia, os noivos, e de seu casamento com 
todos os interesses que o rodeiam. As Leituras Dramatizadas objetivam a familiaridade com o 
texto teatral e privilegiam a produção de Acadêmicos. O projeto tem caráter pedagógico e 
mobiliza centenas de estudantes de escolas municipais e estaduais do Rio de Janeiro. 
 
 

XIX Bienal do Livro  
Riocentro 
Av. Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca 
ENTRADA: R$ 15 (meia) 
 

A Bienal do Livro Rio é o maior evento literário do país, um grande encontro que tem o livro 
como astro principal. Para o leitor, é a oportunidade de aproximação dos seus autores favo-
ritos e de conhecer muitos outros. Durante dez dias, o Riocentro sedia a festa da cultura, da 
literatura e da educação. Nos espaços dedicados às atrações, o público pode participar de 
debates, bate-papos com personalidades e escritores, além das atividades culturais que pro-
movem a leitura. Atraente, variada e dinâmica, a Bienal do Livro Rio é diversão para toda a 
família! 
 

 

28/08 

30/08 a 
8/09 
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Outros eventos 

 
 

 27ª Semana de Astronomia no MAST 
Museu de Astronomia e Ciências Afins 
Rua General Bruce, 586, São Cristóvão 
ENTRADA GRATUITA 
 

O tema desta vigésima sétima edição da SEMA é "O Pálido Ponto Azul", inspirado na pers-
pectiva do famoso astrônomo Carl Sagan sobre o planeta Terra. Se por um lado a astronomia 
aponta seus poderosos telescópios para a imensidão do espaço para compreender o Universo, 
por outro, com imagens de satélites e de missões espaciais a outros mundos podemos voltar 
nossos instrumentos para o nosso próprio planeta e contemplá-lo. A programação oferece ati-
vidades interativas e palestras com especialistas da área científica, que vão debater muitas 
curiosidades sobre o Universo de maneira lúdica para crianças, jovens e adultos. 
 
 

Festival Tesouros do Japão 
VillageMall 
Avenida das Américas, 3900, Barra da Tijuca 
ENTRADA GRATUITA 
 

O Festival Tesouros do Japão está chegando ao VillageMall! De 16/08 até 01/09, te espe-
ramos no evento especial em homenagem à cultura milenar da terra do sol nascente. O evento 
contara com apresentações de Kenjutsu, Karatê e Kendo (artes marciais), dança japonesa, 
Taiko (apresentação musical) e Cerimônia de Chá. Haverá também oficinas de atividades para 
as crianças e simpósios sobre a cultura japonesa (necessário inscrição). Mais informações em: 
https://www.shoppingvillagemall.com.br/eventos/festival-tesouros-do-japao 
 

 

13/08 a 
17/08 

16/08 a 
1º/09 

https://www.shoppingvillagemall.com.br/eventos/festival-tesouros-do-japao
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23° Circuito das Artes do Jardim Botânico 
Por todo o bairro do Jardim Botânico e Horto 
ENTRADA GRATUITA 
 
 

O bairro recebe uma versátil programação cultural, artística, gastronômica e infantil. Com 
cerca de 80 expositores confirmados, 26 espaços abrem suas portas para receber artistas, de 
13h às 20h.  Venha prestigiar artistas que apresentam seus trabalhos, sejam eles em cerâmica, 
moda, joias, acessórios, artesanato, fotografia, pintura, gravura, aquarela, papelaria, design, 
decoração ou arte contemporânea! 
 
 

Papo de Guia 
Por todo o Rio de Janeiro 
CONTRIBUIÇÃO: A PARTIR DE R$10 POR PESSOA 
 
O Papo de Guia é uma agência de 

viagens/blog, criado pela guia Juliana Fiuza, dedi-
cado ao Rio de Janeiro e sua cultura. A guia realiza 
roteiros culturais e posta diariamente informações e cu-
riosidades sobre o Rio. Se o que você buscava era uma 
forma de estar sempre conectado com a história do Rio, 
você encontrou. O projeto não possui nenhuma forma 
de patrocínio ou parceria e se mantém através das 
contribuições dos participantes.  
 
Durante os meses de agosto e setembro, o Papo de 
Guia realizará excursões por estabelecimentos comer-
ciais históricos e em homenagem a personalidades ca-
riocas, passeando por seus bairros de origem.  
 
O Rio de Machado de Assis 
17 de agosto, sábado, 14h 
Ponto de encontro: Teatro João Caetano 
 
O Rio de Tom Jobim 
24 de agosto, sábado, 13h 
Ponto de encontro: estação de metrô General Osório (Ipanema) 
 
Rio Antigo: Ruas, Becos e Sociedade 
28 de agosto, sábado, 16h 
Ponto de encontro: ALERJ 
 
Livrarias, Museus e Bares de Botafogo 
31 de agosto, sábado, 11h 
Ponto de encontro: Casa de Rui Barbosa 
 
 

17, 18, 
24 e 

25/08 

Várias 
datas 
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Tour “Um Rio de Assombrações” 
31 de agosto, sábado, 15h 
Ponto de encontro: Arco do Teles 
 
O Rio de Noel Rosa + Feira do Lavradio 
7 de setembro, sábado, 11h 
Ponto de encontro: Museu de Arte do Rio 
 
O Rio de Mussum 
7 de setembro, sábado, 14h 
Ponto de encontro: Teatro João Caetano, Praça Tiradentes 
 
Confeitarias do Rio Antigo 
14 de setembro, sábado, 11h 
Ponto de encontro: Theatro Municipal 
 
Condições climáticas podem alterar a programação. Mais informações em: https://www.face-
book.com/papodeguia  
 

https://www.facebook.com/papodeguia
https://www.facebook.com/papodeguia
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COLÉGIO PEDRO II

gostou da agenda? está sabendo de alguma programação legal que deva estar
na nossa próxima edição? entre em contato!

dcult@cp2.g12.br


