
GATOS NA ELEIÇÃO DO BECO 
08 e 09 de novembro 

 
Com uso de técnicas de patinação e jazz, o 

musical “Gatos na eleição do beco” aborda nossa 
organização social e política da maneira mais lúdica e 
divertida possível.  

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 08 e 09.11 às 16h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: R$ 20,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARTES CÊNICAS 
 

USUFRUTO 
31 de outubro a 02 de novembro 

 
Discutindo questões como amor, casamento, paixão e ética, o 

espetáculo “Usufruto” mostra o inusitado encontro entre uma mulher de 
cinquenta anos e um homem de trinta num apartamento vazio de frente 
para o mar. Dois desconhecidos com um único objetivo, onde o vale tudo 
é pouco para alcançar seus desejos.  

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 31.10 a 02.11 – Sexta e sábado às 21h e domingo às 
19hClassificação: 14 anos 
Duração: 80 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora 
antes do início da sessão, limitado um par por pessoa) 
 
 
 
 

DELÍRIO E CLANDESTINO 
07 a 09 de novembro 

 
Em uma mesma sessão, dois espetáculos. Delírio 

questiona “se tirar a música do frevo, o que se dança?”, 
refletindo sobre a citação “frevo é a música e o passo é a 
dança”, de Waldemar de Oliveira, no livro Frevo, Capoeira e 
Passo. Clandestino, por sua vez, possui uma proposta intensa 
e bem-humorada e revela no palco um posicionamento 
político, destacando um dos principais questionamentos da 
dupla, que é fugir da dança popular para “turista” ver.  
 



Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 07 e 08.11 às 21h e 09.11 às 19h 
Duração: 35 minutos (Delírio) e 40 minutos (Clandestino) 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Gratuita (retirar ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 
 
 

DARK ROOM 
14 a 16 de novembro 

 
O espetáculo propõe um espaço onde corpos são lançados a afetos, olhares, recolhimentos, 

riscos. A cena é composta a partir de desejos de aproximação, num ambiente permeado pelos 
sentidos. 

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 14 e 15.11 às 21h e 16.11 às 19h 
Classificação: 16 anos 
Duração: 70 minutos 
Ingressos: Entrada Gratuita (retirar ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 
 

INFANTIL  
 

ACUDA BENEDITO 
22 e 23 de novembro 

 
O espetáculo apresenta uma cenografia sofisticada onde 
uma lona circense é utilizada de várias formas, 
surpreendendo com seus truques inusitados: Gelo seco, 
luzes, som, bonecão de Olinda, mamulengo, malabares 
e equilibristas que se revezam na função. 

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 22 e 23.11 às 16h 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita 

 
 

CONTO DOS PÁSSAROS 
1º e 02 de novembro 

 
Livremente inspirado na obra “Mil pássaros pelos 
céus”, de Ruth Rocha, o espetáculo conta a história 
de Nina, que vive em Passaredo, uma cidade 
povoada por incontáveis pássaros. A menina mantém 
um em sua gaiola e quando ele some, todos os outros 
desaparecem. Assim, a personagem mergulha em 
uma aventura para os encontrar. 

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 01 e 02.11 às 16h 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada gratuita 



 
 

MÚSICA 
 

CADEARTE 
21 de novembro 

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 22.11 às 20h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 

CAMILA BRASIL 
22 de novembro 

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 22.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

ZINHO TRINDADE 
23 de novembro 

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 23.11 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 
 

BANDA PÍFAROS CARUARU 
20 de novembro 

 
Criada por Manoel Biano, um trabalhador rural e zabumbeiro, a Banda de Pífanos de Caruaru 

nasceu para perpetuar a tradição da Zabumba Cabaçal, cultivada ao longo de décadas pela família 
Biano. Em 2004, a banda ganhou o Grammy Latino, na categoria Melhor Grupo Regional de Raiz, 
com o disco “Banda de Pífanos de Caruaru: No Século XXI”, em 2004.  

 
Serviço 
Local: Teatro Alfredo Mesquita 
Data: 20.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 


