
EDU SERENO E MÁRCIO LUGÓ EM ESQUINA, AMIGOS E CANÇÕES 
15 de novembro 

 
Com pitadas de serenidade e urbanicidade, Márcio Lugó e Edu Sereno comemoram um ano do 

projeto “Esquinas, Amigos e Canções”, com o qual passaram em várias capitais como BH, RJ e 
Curitiba. Em apresentação única, os cantores misturam músicas do segundo álbum de Márcio Lugó, 
"Liberdade Aparente", com as músicas do "Esquinas, Janelas e Canções" primeiro EP de Edu Sereno. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 15.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os 
ingressos devem ser retirados 
uma hora antes do início da 
sessão, limitado um por pessoa) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MÚSICA 

 
 

FREVO RASGADO COM MAESTRO SPOK, PAULO NETO, YLANA QUEIROGA E 
FLÁVIA BITTENCOURT 

18 de novembro 
 

Contemplando o frevo, o principal ritmo musical 
pernambucano, o show Frevo Rasgado conta com o 
Maestro Spok, Paulo Neto, Ylana Queiroga e Flávia 
Bittencourt, que garantem o característico som das 
manifestações culturais que dominam as ruas do Recife 
no carnaval. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 18.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada gratuita (os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão, 
limitado um por pessoa) 
 
 
 
 
 
 
 



NOITE DE COMPOSITORES 
14 de novembro 

 
Fruto do encontro dos músicos e compositores Gunnar Vargas, Paula da Paz e Juh Vieira, o 

show mescla suas canções reinventando a cidade, toda sua poesia e seu desejo de ruptura. 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 14.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

COSTELA MENDES 
16 de novembro 

 
Nascido na Terra da Garoa, o artista tem, na carreira, a influência dos lugares em que viveu e 

de seus estudos musicais religiosos e artistas como Milton Nascimento, Raul Seixas, entre outros. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 16.11 às 19h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

ORTTON ESTREANDO 15 ANOS DE ORTINHO E OUTRAS FULEIRAGENS 
26 de novembro 

 
Um show para celebrar uma década e meia de muita música, parcerias e principalmente uma 

obra consistente desse artista pernambucano/paulistano de alma e coração, Ortinho, dono de uma 
mente inquieta e criativa que fez um pouco de tudo. 

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 26.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÉU 
11 de novembro 

 
Céu se apresenta pelo Circuito São Paulo de 

Cultura com dois shows, em quatro datas distintas. Na 
apresentação do Teatro Cacilda Becker, a cantora faz 
um espetáculo intimista acompanhada apenas por dois 
violões, onde ela faz um balanço da sua carreira até 
agora.  

 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 11.11 às 21h 
Classificação: Livre 
Duração: 60 minutos 
Ingressos: Entrada Franca 
 
 

ARTES CÊNICAS 
 

UM DIÁLOGO ENTRE DANÇA E MÚSICA 
31 de outubro a 02 de novembro 

 
Devido a um acidente com a bailarina Morena Nascimento, o espetáculo “Diálogo 
entre Dança e Música” será cancelado nos teatros Cacilda Becker (31 de out a 02 

de nov) e Teatro Martins Penna (15 e 16 de nov). 
 

O espetáculo “Um diálogo entre dança e música” é um trabalho de música e dança que surge 
do encontro entre os artistas Benjamim Taubkin e Morena Nascimento. A criação em parceria fundiu 
naturalmente ideias de Benjamim e de Morena, resultando numa coleção de paisagens sonoras 
dançadas que compõem o roteiro do espetáculo. 

 
 
Serviço 
Local: Teatro Cacilda Becker 
Data: 31.10 e 01.11 às 21h e 02.11 às 19h 
Duração: 45 minutos 
Classificação: Livre 
Ingressos: Entrada Gratuita (retirar os ingressos com 
uma hora de antecedência na bilheteria do teatro) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DELÍRIO E CLANDESTINO 
21 a 23 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 Cacilda Becker 
Data: 21 e 22.11 às 21h e 23.11 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USUFRUTO 
07 a 09 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 Cacilda Becker 
Data: 07 a 09.11 – Sextas e sábados às 21h e domingo às 19h 
Classificação: 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) 
 
 
 


