
MÚSICA 
 

ELZA SOARES 
06 de novembro 

 
A artista Elza Soares 

apresenta seu álbum de inéditas “A 
mulher do fim do mundo”, parceria 
com um grupo de músicos 
paulistanos. Com sonoridade 
pesada, além de arranjos e timbres 
vanguardistas, o projeto foi 
desenvolvido especialmente para a 
voz marcante de Elza, que interpreta 
composições de José Miguel Wisnik, 
Cacá Machado e outros artistas. 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita  
Data: 06.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para retirada dos ingressos) 

 
 

FAFÁ DE BELÉM 
07 de novembro 

 
Natal de Belém (Pará), Fafá é dona 

de uma das mais expressivas vendagens 
de discos no mercado nacional. Presença 
constante nas paradas de sucesso, a 
cantora tem uma longa trajetória nas 
costas. Desde seu primeiro LP, Tamba 
Tajá, Fafá de Belém seduz a todos e 
constrói uma carreira de grandes sucessos, 
como ‘Dentro de mim mora um anjo’ e 
‘Filho da Bahia’. 

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita  
Data: 07.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para retirada dos ingressos) 

 
 
 
 
 
 
 



MARCELLO MOURIÁ 
08 de novembro 

 
O show "Marcello Mouriá canta Roberto e Erasmo" é um passeio 

musical pela obra de Roberto e Erasmo Carlos. No repertório, canções 
clássicas, como “Lady Laura”, “As curvas da Estrada de Santos”, “Cama 
e mesa” e “Como vai você”.  

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita  
Data: 08.11 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (bilheteria aberta a partir das 14h para 
retirada dos ingressos) 

 
 

 
 

DANÇA 
 

Projeto Vai no Teatro 
SOBRE TODAS AS COISAS 

30 de outubro a 1º de novembro 
 

Mergulhando na discografia de Chico 

Buarque, o espetáculo traz diferentes vozes que 

entoam as suas composições engajadas por uma 

relação intensa de quem transformou suas 

experiências de vida em arte. 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 30.10 a 01.11 – Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 45 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos com 
uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O QUE SE ROUBA 

20 a 22 de novembro 
 

O espetáculo faz uma análise sobre o 
desejo de querer ter do ser humano. Propõe uma 
reflexão sobre o surgimento dessa necessidade 
tão grande de ter para si, alguma coisa ou até 
mesmo alguém. 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 20 a 22.11 – Sexta e sábado às 21h e 
domingo às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 45 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (retirar ingressos com 
uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 
CIRCO 

 
VAIQUEUVOO 

13 a 15 de novembro 
 

O espetáculo traz a história dos grandes aviadores 
da década de 30, grandes herois modernos que, com sua 
ousadia e paixão pelo vôo, dedicaram suas vidas às 
iniciativas pioneiras na aviação. 
 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 13 a 15.11- Sexta e sábado às 21h e domingo às 
19h 
Duração: 50 minutos  
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes do início da sessão, limitado a 
um par por pessoa) 
 


