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ANDRE HENRIQUE DE MOURA
APRESENTAÇÃO
FALCÃO MONOLOGO
Realização
TEATRAL
de duas
MAIS
apresentações
DEBATE
https://drive.google.com/open?id=1mSe1xT1u5-zagxRaCGqEPJw3XVKYcSDz
de um monólogo teatral nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2021 às 20h com exibição no Youtube incluindo um debate no Instagram após cada apresentação do espetáculo
GIRA DE CULTURA POPULAR E LINGUAGENS ANCESTRAIS DO COCO JUREMADO , é um projeto pra mistificar os culturas de nossa cidade .
trazendo a gastronomia de terreiro , maracatu de baque solto , capoeira , afoxé e o coco . tudo em uma cena .

28/02/2021 10:08:55 Linha 1 - Mostras de Festivais
leandro assis ( coco juremado
GIRA
) DE CULTURA POPULAR E LINGUAGENS ANCESTRAIS
https://drive.google.com/open?id=1ETLRA53rn-rbtWxTxy6816NvONNXMd3n
DO COCO JUREMADO
01/03/2021 18:05:43 Linha 2 - Registros

Rousimar dos Santos Cunha
REGISTRO DAS ATIVIDADES
Registro
ARTÍSTICAS
audiovisual
DAdaARTESÃ
trajetória
https://drive.google.com/open?id=1-BnUn92gV26HGig2mnk7moJiAayvj1my,
ROUSE
artísticaARTESANATO
da Artesão Rouse Artesanatos com captação de vídeo e áudio
https://drive.google.com/open?id=19q1TYRXkIYoRd314XnAgBbyOnSR56mHU,
na residência da artesã no bairro da Campina de feira e na Casa do Artesão dehttps://drive.google.com/open?id=1nYQ8F0LKO
Igarassu no sítio histórico, com duração de trê
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IZABEL CRISTINA LEITE WEB OFICINA DE CONFECÇÃO
OFICINA
DE
DE
ARTESANATO
ARTESANATO
https://drive.google.com/open?id=1NJZ91nCryFPzPdTX0vjUPG0Em4PhjmgD,
EM
EMCONCHAS
CONCHASDO
DOMAR
MAR COM CARGA HORÁRIO DE QUATRO HORAS TRANSMITIDA
https://drive.google.com/open?id=12StD_7yiPSdsurj9Zy6PLCIhOGHSlZh0,
PELO INSTAGRAM @CRISBELASARTES13.
https://drive.google.com/open?id=14ohAMkNu9sS
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GABRIELA CRISTINA BARBOSA
MOSTRA
DEIGARASSU
MOURA DE DANÇA
MOSTRA DE DANÇA COM
https://drive.google.com/open?id=1rdEb9UikT_QT2Rup3B10c47Yhu_NSisY,
ARTISTAS BRASILEIROS COM CARGA HORÁRIA DE QUATRO HORAS TRANSMITIDA
https://drive.google.com/open?id=14vAzub2KCFC1PfMvI7WqYCgwPH0bOukZ,
PELO YOUTUBE NO CANAL NORTESS COLETIVO.
https://drive.google.com/open?id=1pDIhKmAdZ
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Banda 14Degraus

MOSTRA RESISTÊNCIA COLETIVA
Mostra cultural
RAPenvolvendo
ROCK
https://drive.google.com/open?id=1g1AGV2gUROahmbjjrco8QGEivmK1k_vi,
o rap e o rock da cidade de igarassu em prol da resistência cultural dos ritmos,
https://drive.google.com/open?id=1EAFu7glhTVNZBKe5PKAHn5MUK4qbSMNr,
mostrando união.
https://drive.google.com/open?id=12O1c5KkFg
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Ramos Matarazzo

Live Seresta Iluminada

Live para prestação de contas
https://drive.google.com/open?id=1tkqsiE5UALsfr69SNG8ApaDkrXYScM55
da Lei Aldir Blanc
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Denis bass

Músico compositor percucionista
https://drive.google.com/open?id=15_Kgbknr3HvwlO3DOgUt3f-X380ph7tt,
professor de violão baixo Bateria percussão
https://drive.google.com/open?id=1rEjCGkJ9ra5IJtaN5aiGFhV1QQ4dQGk9, https://drive.google.com/open?id=1tYuBQhSOFNfx7D

Denis bass
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Glecia Marcolino dos Santos
GM - SOM NAMBUCO LIVE

O referido projeto tem
https://drive.google.com/open?id=1Mp-OnnAFAQ1BJAftqUOX-88zLZ60ZbGZ,
o intuito de disseminar ainda mais o trabalho da artista - Glecia Marcolino, tendo
https://drive.google.com/open?id=1wRkV0Cr5gDzbEGYwowj9X5_nFNInB3-A,
em vista, sua pluralidade musical e artística; bem como, a diversidade e ahttps://drive.google.com/open?id=1ie9tzpVSdQ
riqueza musical do nosso Estado. Desta forma

O projeto “ Na pancada do Coco”, desenvolveu nos meses de fevereiro e março de 2021oficinas on line de percussão, tendo como base, os instrumentos utilizados nas manifestações populares do coco de roda. Foram 30 horas de
As aulas tiveram como ponto de transmissão o Espaço Cultural Grupo Teatral Ariano Suassuna e foram ministradas pelo professor, coquista e multiartista Manoel Teixeira. O Professor/orientador, mediou a formação, de forma que
Oficina de Percussão Na Pancada do Coco
https://drive.google.com/open?id=1phGZRN8dbt18j6nwgDOlYqJ8bghhP3Fg, https://drive.google.com/open?id=1Gpzs2vuq5jOfeyDSifP4gTWHFbedLDI2
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José Manoel Teixeira

13/03/2021 14:36:54 Linha 2 - Registros

Bom, este documentário se resume no que o titulo diz, arte e periferia, em como o hip hop vive dentro das comunidades com suas raízes e também o quanto um não vive sem o outro. Com entrevistas que retratam tudo com a próp
Ao darmos inicio a esse trabalho, tivemos um atraso por conta da cirurgia que eu Tiago Ferraz (JJ) precisei fazer, por um acidente na mão fiquei impossibilitado de trabalhar. Por este e outros acontecimentos passamos por umas di
Tiago Henrique Ferraz dosDocumentário
Santos
- Periferia elink:
Raphttps://www.youtube.com/watch?v=CKxAgQUsYiM&t=320s
https://drive.google.com/open?id=1Ga1TXtF4ZGg6eHrOfEHxGfISaWrJW2rm
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Juliana Ananias dos Santos
História de Igarassu
16/03/2021 21:31:52 Linha 1 - Mostras de Festivais
JULIANA ANANIAS

Projeto executado pelo grupo
https://drive.google.com/open?id=156CVxLQoVbhLk-4ArEDUt2NMYD36uv0U,
Bonequeiros de Igarassu. Contando a história do município de forma lúdica.https://drive.google.com/open?id=1BUNQKsJfC8XFhuSDplLQYWPW40OvULEE,
E participação de agentes culturais do próprio município.
https://drive.google.com/open?id=1u3GfFrIp

HISTÓRIA DE IGARASSUProjeto executado pelo grupo
https://drive.google.com/open?id=13ATbO5umtRpQRudO4VrHiKMP9qiPmW9L,
Bonequeiros de Igarassu, com participações de agentes culturais do próprio https://drive.google.com/open?id=1Y04JdB5YLOEt1qbvWLaPu41b8c8bN97S,
município. Contando histórias e curiosidades sobre a cidade de Igarassu. De forma
https://drive.google.com/open?id=15sCXn9_q
lúdica e divertida.
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Alessandro Corrêa de Oliveira
Tributo
Araujo
ao piano Clássico Um tributo com as melhores
https://drive.google.com/open?id=1Np5VqFkeAN_2W3Ma9yRnoN6-1ZNasZ2T,
músicas nacionais, um repertório para lembrar dos bons tempos.
https://drive.google.com/open?id=1YBnC8vFiwqHVclgt92Yc93JofaS5WE9E, https://drive.google.com/open?id=1WIbDYgfwK
O presente projeto visou de uma forma geral o aperfeiçoamento profissional de bailarinos
no âmbito didático pedagógico, trabalhando conceitos técnicos, teóricos e práticos
acerca dos processos de ensino e aprendizagem em dança. Essas ações buscaram
capacitar indivíduos que não possuem formação acadêmica para atividades
pedagógicas, respeitando os contextos socioculturais e econômicos das suas práticas.
21/03/2021 17:07:25 Linha 3 - Formações

Anthony Marcos Gomes dos
Fundamentos
Santos
de didática para
Foram
o ensino
convidados
de dança
professores
https://drive.google.com/open?id=1arqf3dlKWet72AfiZXu269OOY-2gk5Ua,
referência que atuam na cena cultural de Pernambuco, além de artistas
https://drive.google.com/open?id=1rrcIcJjmxsNzfqzb47T276k5nQl9dwdK,
referencias na nossa cidade. As atividades síncronas e assíncronas ocorreram
https://drive.google.com/open?id=192X1KqKEpQZ2ARdentro do tempo previsto, tendo todas as etapa
O projeto tem como objetivo o registro audiovisual da história da
cidade de Igarassu e seus monumentos da perspectiva dos povos negros e indígena.
Utilizando a linguagem de vídeodança, proposta é registrar, fortalecer e resgatar,
valorizando a dança, música e outras artes, a cultura de matriz afro-brasileira e
indígena. A combinação consumidor - vídeodança – cultura e arte cria uma interface
mediadora para políticas afirmativas, permitindo o fortalecimento da comunidade negra
na cidade de Igarassu.

No projeto, o monumento indicado como tema do primeiro vídeo foi a Igreja dos Santos Cosme e Damião. No entanto, obras no interior e na parte de fora da igreja impossibilitaram a gravação. Foi trocada a locação pelo convento d

A produção dispôs de imagens aéreas para enriquecer o produto em qualidade, tendo sido um grande desdobramento para execução perfeita da obra. O produto final é polido e profissional, demonstrando potencial para participar d
confira o resultado final:
https://www.instagram.com/tv/CMVoqHUDpon/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=D0q62si4Qe8
making off:
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Anthony Marcos Gomes dos
História
Santos
de Preto: videodança
https://www.instagram.com/tv/CMaqWIqnKy-/?utm_source=ig_web_copy_link
https://drive.google.com/open?id=18fMOxdQ-Uq9vfKi63WIox0NcQBcCcJJq, https://drive.google.com/open?id=1sbypcBptAkwbsd10c05rOv9fdJKn_WdT, https://drive.google.com/open?id=1tPJ61pAsSp5yiA
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Erivaldo leal de Melo

Festival Cenas Curtas Igarassu
Diante da conjuntura atual,https://drive.google.com/open?id=1MkuYWAYyZGwZIR_TZlxMz6vBDQ9UNpE-,
ao qual resultou na necessidade de destanciamento social provocado pela Covid19,
https://drive.google.com/open?id=1mWVjEzfZj55RVOj_scoDEcZedvSWWNVU,
o objetivo da mostra de esquetes foi apresentar de forma olline por diversos
https://drive.google.com/open?id=1Y7L83ifV
artistas da cidade de Igarassu, ao qual p

A exposição busca retratar diferentes olhares sobre a relação entre as religiosidade de matriz africana e afro-indígena e sua relação com as folhas sagradas. O termo ÀBÁMODÁ em língua Yorubá designa a planta denominada folh
Composta por uma série de registros, os quais apresentam reflexões acerca da religiosidade, das relações do corpo e a natureza, da manutenção das práticas litúrgicas e do afeto entre os adeptos, sacerdotes e sacerdotisas no cui
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A exposição virtual teve início do último dia 21 de março, o qual é comemorado o Dia Internacional de luta contra o Racismo, e pode ser acessava através do link https://axedosventos.wixsite.com/exposicaoabamoda.
DOUGLAS EMILIANO SANTOS
MostraDA
Fotográfica
SILVA Virtual ÀBÁMODÁ
https://drive.google.com/open?id=1euC_NE1FP4_Ko9JRG_f_nrFcTw2YkMEb

A ampla e consistente produção artística observada nos terreiros de matriz africana em todo o território nacional foi mote para o webnário que vai discutir o papel desses espaços de fé e ancestralidade no fomento à cultura em Igara

Música, dança, gastronomia, artesanato, vestuário, acessórios, confecção de instrumentos, pesquisa e formação são exemplos de áreas de atuação diretamente ligadas as expressões culturais de afro-brasileiras e afro-indígenas d

O idealizador e coordenador do projeto, o pedagogo e artista visual Anderson Odé Bomí Menezes, objetivou que evento amplie os espaços de valorização e representatividade do povo de terreiro enquanto agente cultural criador, fr
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Com a presença de artistas locais que pertencem às comunidades de Axé, como Janaína Santos (co-fundadora do Nortess Coletivo de Dança/Igarassu e Omorixá do Ilê Axé Opô Omidewá), Raphaela Ribeiro (Ex-coordenadora Núc
Anderson Kleyton Batista de
WEBNÁRIO
Menezes (Odé
O PAPEL
Bomí)
DOS TERREIROS DE MATRIZ
https://drive.google.com/open?id=1uopKIjrsd9lMvE00E6qm0SKRqPviwtsE
AFRICANA NO FOMENTO À CULTURA: as casas de axé e a formação de artistas em Igarassu/PE

O PROJETO PROJETO BATE PAPO MUSICAL – COM PAULINHA LOPES APRESENTA A VIDA E CARREIRA DA CANTORA PAULINHA LOPES, ATRAVÉS DE UMA LIVE DESCONTRAIDA COM BATE PAPO E MUITA MÚSICA. P
O PROJETO TEM COMO OBJETIVO POTENCIALIZAR A FORÇA DE UMA ARTISTA MULHER TRANS, QUE SE DESTACOU NA AREA MUSICAL ATRAVÉS DE UMAVOZ INCONFUNDÍVEL E ATUALMENTE RECONHECIDA EM T
PROMOVENDO A DIVERSIDADE CULTURAL COM BASE NAS QUESTÕES DE IDENTIDADE SEXUAL E GÊNERO. FOMENTAR O CENÁRIO ARTÍSTICO E CULTURAL LOCAL, FORTALECENDO A LUTA CONTRA A LGBTFOBI
28/03/2021 17:20:09 Linha 1 - Mostras de Festivais
COLLISEUM PRIME PRODUCÕES
BATE PAPO
E EVENTOS
MUSICAL COM PAULINHA LOPES
https://drive.google.com/open?id=1H9-Inivh_0fA6wWJoyC-2JS4Lv3tcDq-
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O curso de iluminação cênica teve carga horária de 42h, totalmente online e gratuito, através do aplicativo google meet e abordou a iluminação cênica como elemento fundamental na criação da cena dramática.Além disso, os part
29/03/2021 10:58:01 Linha 3 - Formações

João Paulo do NascimentoOficina de Iluminação cênica " A Luz da cena"

30/03/2021 11:28:30 Linha 1 - Mostras de Festivais
Rinaldo Antonio de Aguiar Capoeira na Rede

https://drive.google.com/open?id=1o-kZG2FMHDTbw0KEKpJLKYJe7jIoll75, https://drive.google.com/open?id=1JkcTBUgWP35dy-xfIQNUwqVCsJwV-NCU, https://drive.google.com/open?id=1_7y4bPxaXJiH

Prestação de conta do projeto
https://drive.google.com/open?id=1VPWbzxSTJcj-2K0-TLAz6VS4Ojg51kJ8MK4MDoUsa0c
pela lei Aldir Blanc com a realização de uma Roda de Capoeira, com duração de 1h e 30min

30/03/2021 21:23:44 Linha 2 - Registros

Allicson Gabriel Ferreira daBatucando
Silva
com Gabriel e Amigos
trazer musicas culturais com
https://drive.google.com/open?id=1OpxwztiH2cI2m2OA8UdRq6roa6y6Jiu4,
novos arranjos
https://drive.google.com/open?id=1kcG8DSjbRxY9UGP04Yq6ZeeiXGegPdL0, https://drive.google.com/open?id=1YG5f7SJ1S6p
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Martinho Pereira de FariasMartinho Farias/Rei da Ciranda
O presente
e da Poesia
Projeto tem como
https://drive.google.com/open?id=1uJIABH1mPoEPpJ1BNE0k7mboPjOoes78PmFD38Ur2Xg,
finalidade mostrar a história de Igarassu pra Pernambuco pra o Brasil e pra o mundo através
https://drive.google.com/open?id=1_XzyYT1t1BjvcdAjTWpxcOPziegoHoS8,
da música e da poesia, e também receber nossos turistas e mostrar o quanto
https://drive.google.com/open?id=
nossa cidade é rica em cultu
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Raquel de Assis Paz

Raquel Paz toca a música pernambucana é um Show gravado na Igreja e Convento de Santo Antônio no município de Igarassu com a presença de convidados que fazem parte da trajetória artística da violista. Esta apresentação es
O projeto visa destacar esses ritmos na música instrumental, desenvolvendo assim um mini documentário, que intercala a música com conversas entre os artistas sobre suas carreiras, obras e os processos que envolvem a escolha
Na equipe do projeto, Raquel buscou priorizar mulheres e profissionais Igaraçuaras. São estes:
• Raquel Paz: Produção, Composição, Arranjo, Viola e voz - @raquelviolist
• Miquéias Bandeira: Violão 7 Cordas, Composição e Arranjo - @miqueiasbandeiraoficial
• João Paz: Canto e apoio - @joaopazcantor
•••
• Registro audiovisual - Tauana Uchoa/Que Tau Produções - @quetauproducoes
• Local de Gravação - Convento e Igreja de Santo Antônio (Agradecimento especial ao Pe. Josivan, por gentilmente ceder o espaço da Igreja para nossa gravação)
• Local do ensaio fotográfico - Refúgio das Bromélias (Agradecimento especial a seu Adinelson) @refugiodasbromelias
• Local dos ensaios - ETE de Criatividade Musical @etecm1982
• Fotografia - Rhayane Araújo @rhayanearaujophoto
•Figurino Raquel Paz - Seu Mané Camisaria, Seu Francisco/artesão de sandálias @seumanecamisaria @franciscogefran
Raquel Paz toca a música•pernambucana
Assessoria de comunicação
https://drive.google.com/open?id=1ofC6j3LHnHnCyZ0nJfIfQZ6D3bewYDFQ,
- Jéssica Lima @j.brisa28
https://drive.google.com/open?id=1tkGk56g0IYcZ8fXTLpqEqSdoA3zx46Gg, https://drive.google.com/open?id=1TpUtDkUdb7I2i
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Luana Gonçalves de Souza
Ciclo de debates sobre as O
práticas
Ciclo de
e saberes
Debatesda
sobre
mulher
https://drive.google.com/open?id=1nuuVn2Oe1KCgIKUqdufog3fN6Xmhn3oz,
as práticas
igaraçuara
e saberes da mulher Igaraçuara foi transmitido pelo canal Botão de
https://drive.google.com/open?id=1R7SKWvByUfSc35CBdLJlUP-1jgSPkS-2
gente do YouTube e as datas de realização foram 15, 16 e 17 de janeiro de 2021. Foram quinze mulheres de diversos âmbit
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Célio Coelho de Melo

Recital Virtual de Percussão
Apresentação de música instrumental
https://drive.google.com/open?id=1YzTEj6IV2iTOs1fWZ8skhySfe3eIYyyc,
percussiva, gravada no Convento de Santo Antônio e disponibilizada
https://drive.google.com/open?id=1a9JVlAYrRA3a1SJWaYrg3liCCg1j6N6M,
no YouTube.
https://drive.google.com/open?id=1eG8g6csjp98vvlF3

Este projeto tem por objetivo realizar registro fotográfico dos artesanatos para uma Exposição virtual.
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Claudiane Coelho de MeloExposição Virtual de Artesanato
Compartilhamos a produção
https://drive.google.com/open?id=1KLTavwpVEhpcSIJC0PoeTf5686cloTo0,
para as publico em geral através das mídias digitais, contratamos um fotografo
https://drive.google.com/open?id=15UkzmZ6UvuYVTW3T_eIlbxuu4j7ZPaoc
para registrar e editar as imagens dos artesanatos, contratmos designer gráfico para a produção do material de divulgação
23/04/2021 13:24:51 Linha 2 - Registros

Paulo André da Silva Teixeira
Coco Pisado - Samba de Coco
Gravação de álbum com músicas
https://drive.google.com/open?id=1XHvtXhE3CvmiPVYOyJPl2F-IDIvCDeCL
autorais do grupo Coco Pisado. O álbum será disponibilizado nas plataformas digitais.

Kevin Jock & Power Trio é um projeto instrumental idealizado pelo trompetista Kevin Jock, acompanhado do baixista Beto Mendes, do baterista Verton Ferrer e do tecladista Leandro Macedo. A performance conta com composições
O grupo realizou Show Live em 18 de fevereiro de 2021 com fomento da LEI ALDIR BLANC do Município de Igarassu - PE. Dentre as músicas apresentadas, destacam-se composições que remetem à paisagens sonoras igarassu
O Show está disponível no link : https://youtu.be/og492P0jL7w
28/04/2021 16:06:30 Linha 1 - Mostras de Festivais
KEVIN JOCK RODRIGUES
KEVIN
DE ALBERTIN
JOCK & POWER TRIO
https://drive.google.com/open?id=18gQnsIPDvvBTZG5XN72BGVpfQD30jTvG
29/04/2021 22:38:58 Linha 1 - Mostras de Festivais
Joel Carlos Francisco

LIVE SAMBADA DE COCO
O projeto vem reforçar a nossa
https://drive.google.com/open?id=1J0y_gFc-uKN-2pURSCjMxYxKUF8A5_Br
cultura popular dentro das conectividade On-line, para contribuir ainda mais com o nosso querido público que neste momento se encontra distante por conta da pandemia do corona vírus, e também é
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Joel Carlos Francisco

LIVE SAMBADA DE COCO
O projeto vem reforçar a nossa
https://drive.google.com/open?id=11No0EUTqSGmfY-iCyVwOg5DEuJzQZVZq
cultura popular dentro das conectividade On-line, para contribuir ainda mais com o nosso querido público que neste momento se encontra distante por conta da pandemia do corona vírus, e também é
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Andreia Santana da Silva Arte com Macramê

O projeto Arte com macramê
https://drive.google.com/open?id=1-SN649ck8AvmXUGBJykslXTfDs4frtCc,
tem como objetivo levar para outras pessoas o conhecimento sobre as técnicas
https://drive.google.com/open?id=1744kzvtmFNb6JT6KR_a8XT8Mc9rRUfNG,
milenar, desde o seu surgimento e evolução pelo mundo.
https://drive.google.com/open?id=1ki2C2nzzIMGM

A princípio era atrair o públio para o teatro virtua, através das ferramentas tecnológicas, levando-os a ter acesso ao nosso trabalho, que aborda uma temática presente em nosso contidiano, fazendo-os ter uma reflexão mais profund
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Wíllita Dias

Último dia de nossas vidas é um curta metragem baseado na obra de Walter Paiva, "As Inventariantes", dirigido por Paulo André Teixeira.
Tudo que as irmãs Barbara e Sofia querem é acabar com todo sofrimento, mesmo que a decisão seja mortal, as duas moram em uma casa com seu pai, Carlos, que vivem em uma situação deplorável devido seu estado de saúde.
Além da arte, um espelho da sociedade
https://drive.google.com/open?id=1UPnVgRQMKtbCp2m23_dBCL2_QGCUu4tn, https://drive.google.com/open?id=1kHR_2LxpGzxZ9YYaW5t5zn629MFmoZwM, https://drive.google.com/open?id=1Zc4uzcv

25/05/2021 14:46:29 Linha 2 - Registros

O Projeto Vídeo Documentário: História da Cachaça no Município de Igarassu, tem como objetivo resgatar a História da primeira Cachaça engarrafada e rotulada no Brasil, que foi a Cachaça Monjopina. A Monjopina foi produzida, e
Para a execução do projeto foi realizado um plano de pesquisa histórico e cultural com fatos antigos e imagens antigas, tivemos a participação de um professor de História, fizemos coleta de imagens com drone do Engenho Monjop
Cachaçaria Quinta Das Oliveiras
História da Cachaça no Município de Igarassu
https://drive.google.com/open?id=1wJFg-D7WqLzv9R1mBJhjti3sni_4rvtF

02/06/2021 21:42:56 Linha 2 - Registros

Evelli Vitoria dos Santos Evelli Eller e seus brinquedos
Umapopulares
live no Instagram e YouTube
https://drive.google.com/open?id=1bsz6qy5OJ85yjD3fhb0uWni0SAvkJHCn

15/06/2021 19:58:32 Linha 2 - Registros

Lilian Kelly da Silva

PROJETO ARTES E BONECOS
Projeto executado pelo grupo
https://drive.google.com/open?id=1uz6EJRZSIHMagr_pp8BOXBWnwlpXHQpW,
(Artes e Bonecos), com participações de agentes culturais do próprio município,
https://drive.google.com/open?id=1JEisjw5-e_aikJAGOd1X3cT02AvGJAMK
agente dá área de saúde. Contando histórias e nos ensinando sobre a saúde bucal, entre outros temas. De forma lúdica
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Lilian Kelly da Silva

PROJETO ARTES E BONECOS
Projeto executado pelo grupo
https://drive.google.com/open?id=1Ty8epORAEXPi92lxxoMHeBGLGZKZYYn3,
(Artes e Bonecos), com participações de agentes culturais do próprio município,
https://drive.google.com/open?id=1BQuyTL7RitektlBgKXVpINk9I2W7sdzT,
agente dá área de saúde. Contando histórias e nos ensinando sobre a https://drive.google.com/open?id=1-6gMziBSMeL
saúde bucal, entre outros temas. De forma lúdica

O projeto consistia em 4 rodadas de debates com 4 artistas Igarassuenses de diferentes segmentos da cutura, no primeiro dia o tema foi Dança, que teve como convidada a bailarina Janaina Santtos, no segundo dia o tema foi cine

27/06/2021 18:33:01 Linha 3 - Formações

Links dos episódios:
Ep 1 - Dança: https://www.youtube.com/watch?v=Wjm57RXZ4oU&t=2s
Ep 2 - Cinema: https://www.youtube.com/watch?v=rLx0yMQHOg0
Ep 3 - Música: https://www.youtube.com/watch?v=EAf6_2N0q_k
Anderson Luiz de Arruda Freitas
Cultura em Tempos de Pandemia:
Ep 4 - Teatro:
Um Novo
https://www.youtube.com/watch?v=jIvJmVB4HvQ&t=2951s
Olhar https://drive.google.com/open?id=1Sv31jm47SyjoZfbwLadfLFY6dnxsjlh4, https://drive.google.com/open?id=17VX_pUfUDMVaPNCettPsqSp0xa4h4JBP, https://drive.google.com/open?id=16t5D4LvR6jh4121

30/06/2021 11:34:35 Linha 3 - Formações

O projeto mencionado, explanará conteúdos básicos de percussão para iniciantes e amantes da percussividade pernambucana. Através de videoaula gravada, irá abranger o público com teoria e mostra da prática em instrum
IGOR LEONARDO MARCULINO
IG PERCUSSÃO
DE LIMA DE PERNAMBUCO
https://drive.google.com/open?id=1_DyOByX1zzjQD_sk6mqAdzvvwzOxGT1e, https://drive.google.com/open?id=14FP5zs_cMruPhwrqgPGmnTQdO99xq_Ns, https://drive.google.com/open?id=1NlpG_sons
Disponibilizamos em nossa live, um show gravado no dia 03 de abril, através da Lei Aldir Blanc, no quintal do Paranã Puka Restaurante em Igarassu-PE.
A banda é composta por:
Kid Android - Voz e violão
Rui Barros - Bateria
Ulisses Lenhador - Baixo
Vitor Rodrigues - Guitarra
Natalício Sales - Percussão
Part. Especial de Tamires França - Vocais

13/07/2021 15:09:28 Linha 2 - Registros

Kid Android

Live Kid Android

Produção: Kid Android/David Adonai
Som: Guel Som
Imagens: TK Produções
Edição de Imagens: Raul Barros
https://drive.google.com/open?id=1kXuYd0c11K8plq0ob3gGHYh3JXdoyn0-

29/07/2021 16:06:42 Linha 3 - Formações

Banda skema som

Livezando na sanfona

Projeto realizado com sucesso,transmitido
https://drive.google.com/open?id=1KyXs8nl9l8Ix7-jl2fcc329QQvKaYORi,
no canal do YouTube da banda! https://youtu.be/IcWrc_5dg2g
https://drive.google.com/open?id=1UHbhdyVm7NRMAQQG1aEuF5MjgjPsAzsr, https://drive.google.com/open?id=1CD1YC0VsAUY

Carimbo de data/hora

Edital Cultura Conectada Executor

26/08/2021 09:21:01 Linha 2 - Registros

Nome do Projeto

Anexos (fotos, vídeos e links)

A partir da concepção de registro audiovisual do depoimento de artistas que atuam na produção específica do vestuário, joias, instrumentos musicais, praticas religiosas e cânticos relacionadas ao sacro afro-brasileiro e afro-indígen
MARIA CLARA GOMES PEREIRA
Arte Sacra
DA
Afro-brasileira
SILVA
https://drive.google.com/open?id=147dJe4_nqiJHNyYZrmFnyMvAUsg2vgFN
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Claudia Cristina da Veiga Rapariga
Dionisio na Live
28/10/2021 19:51:27 Linha 3 - Formações

Resumo do Projeto

O Bloco da Rapariga da Meia
https://drive.google.com/open?id=1u5nz0himuvRv0jyL-Rdy9LuYqsim3ljO
Noite, que faz parte da nossa cultura em Igarassu desde 1988, que desfila nas ruas do nosso Município trazendo alegria e cultura, nesse ano de 2020 devido a pandemia realizou uma live para alegrar

Carlos Emanuel dos Santos
Na Rota do Coco: Caminhos
Na eRota
Tradições
do Coco:
do Coco
Caminhos
dehttps://drive.google.com/open?id=1Jed-v2MhKPFlUO3R7TakXf54xcxAvVGF
Roda
e Tradições
em Igarassu
do Coco de Roda em Igarassu, foi um projeto com a proposta de resgatar parte da memória dos cocos de rodas mais tradicionais e antigos desta cidade, e para isso realizou dois minidocum

12/11/2021 00:45:25 Linha 1 - Mostras de Festivais
Heberth humberto da silvaForro das antigas

Live do cantor , "Théo Morenno"
https://drive.google.com/open?id=11NUTVGALar9L5OOWBGZHJHUhEfDxUrXM,
mediante a lei " Aldir Blanc " ,..no dia 3 de fevereiro de 2020 às19:36 com duração
https://drive.google.com/open?id=1l9w_DBri8PHejmdiI2i9p2wk5KLoFJvL,
de 01:39:12 realisada com sucesso. ( Projeto / forró das antigas)segue
https://drive.google.com/open?id=1AWJvLo3SJG
o link de nossa live .https://youtu.be/NzuY9

06/12/2021 17:19:03 Linha 3 - Formações

Guacira jaqueline Rodrigues
Oficina
Silvado saber

Intuito do projeto é realiza https://drive.google.com/open?id=1oZhu9GMzTjfHAFw_c6f04CbIn-Ey1Vqw,
a formação tecnica de artesão de mulheres e adolescentes de baixa renda ehttps://drive.google.com/open?id=1gWZCXsHxxRXOgjadTRuMfOBUJWeCvVqN,
assim capacitado ela obter uma renda extra para sua sustentabilidade ou até mesmo
https://drive.google.com/open?id=1mCiSvhAL
uma profissão .

28/02/2022 13:31:57 Linha 3 - Formações

Jeronimo Justino da Silva Diálogos
Junior Culturais – O fazer
Promover
artísticodebates
em Igarassu.
sobre os
https://drive.google.com/open?id=1Obft4q1jA1gaWwMlx6fojaFNiSRkvQaz
temas relativos à diversidade cultural e o fazer artístico em Igarassu, os desafios e oportunidades para o pós pandemia.

O projeto se deu em produzir um vídeo com 40 min de duração, com foco em apresentar os antigos engenhos de Igarassu, que alguns séculos atrás possuía dezenas deles, espalhados pela cidade, produzindo principalmente a can
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪Engenho Monjope.
▪Engenho Gongaçary.
▪Antigo Povoado de Pasmado.
▪Engenho Araripe de Cima (Relógio Solar).
▪Engenho do Meio.
▪Igreja de São José (Usina de São José).
▪Engenho Mussupinho.
▪Rio Botafogo (Barragem de Botafogo).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
O intuito desse projeto foi compartilhar as informações desses patrimônios existentes na cidade, no que se refere a cultura, turismo e patrimônio, sendo até então desconhecidos por grande parte da população e dos turistas, essas
Segue abaixo o link das publicações feitas: https://www.instagram.com/p/CUqdZvNrTL1/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CVOZDUSrmAW/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CMf1WoFnKTY/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CMVK8XCHWbj/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CMA-Nn9HL8Z/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CLxgbjLHGqe/?utm_medium=copy_link

Não consegui adicionar fotos pois o formato não ta abrindo, se for necessário me envie um email para que eu possa enviar.

09/03/2022 21:53:51 Linha 2 - Registros

Agradecimentos: Jalles Santos (@jallessantos), Inaldo Félix (@inaldo.felixs)
, Antero Assis (@anterogepeto), Fundarpe (@culturape), Roberto Carneiro da Silva e Museu Histórico de Igarassu (@mhigarassu).
Jalles dos Santos Pereira Igarassu e seus engenhos⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
https://drive.google.com/open?id=1EJlMPlNFemxm3HLF1gmtleXcrooGirou, https://drive.google.com/open?id=1OVPse4PZGhi6q7V1o64SR9irKS6PlQi9, https://drive.google.com/open?id=1V815jA6WYZIto
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Anderson Souza do Nascimento
Dona Emília é quem manda!
O Maracatu Estrela Brilhante
https://drive.google.com/open?id=1Zg6yvDPAfOl_U8Vj356h8mB-1Y7FmjAc
de Igarassu, fundado em 8 de dezembro de 1824, recebe a calunga Dona Emília das mãos do carpinteiro Minervino do Ó. A boneca, produzida em madeira, é a dama da nação, ganhando muitas loas e
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Roberto Vital

Projeto Arte no coco Roberto Vital.
Arte no Coco Roberto VitalRegistra o depoimento sobre
https://drive.google.com/open?id=1KBJIQUZTpWvWm1Dji2fonTPWTlcqjmzO,
o dia a dia de um artista escultor, suas criações como materia prima principal
https://drive.google.com/open?id=1b-eRxY9LB-749J-5U6uObUrlTuTmkU0N,
coco e madeira.
https://drive.google.com/open?id=1-cxYYhPRr7J
Criar conteúdo musical através de vídeo, com músicos e artistas locais, partilhando experiência musical, envolvendo ate papo, música e entretenimento.
Link youtube: https://youtu.be/yBdIxKW1Wdg

21/03/2022 00:00:00 Linha 2 - Registros

Victor Rafael Ferreira Fernandes
Musicalizando
da silvacom RafaelLink
Fernandes
Google drive: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedA6QTJP4JxCIEFPQnLjVRY5OZfgijUfq7A6qjqg4BJKyk4Q/viewform
https://drive.google.com/open?id=1LxPdMz2DlTGNSCAJC3vgEE5IHO17_tn4, https://drive.google.com/open?id=1dWxbXOpR4aGArIoKzN-jgnzNj43x6fM2
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Euclides Andrade Barros Neto
Kid Android e Banda

03/05/2022 21:30:30 Linha 1 - Mostras de Festivais
Euclides Andrade Barros Neto
Kid Android e Banda
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Artes e Bonecos

01/06/2022 17:31:20 Linha 1 - Mostras de Festivais
Artes e Bonecos

Live do artista Kid Androidhttps://drive.google.com/open?id=1_UhxB9ekYEp5cdQNJ5eUIavDCs3MemgV
e Banda, com um um show gravado no dia 03 de abril de 2021, através da Lei Aldir Blanc, no quintal do Paranã Puka Restaurante em Igarassu-PE.

A Dor e o Dente

Nesta live, disponibilizamos
https://drive.google.com/open?id=1YqA02Ix4JFhrqYigBIwmZeyTGtF-Rue1
um show gravado no dia 03 de abril 2022 fomentado pela Lei Aldir Blanc. A locação se deu no quintal do Paranã Puka Restaurante em Igarassu-PE.
Lei Aldir Blanc
Destinado a auxilio emergencial ao artista devido a pandemia corona vírus , onde o grupo (Artes e Bonecos) vem como proposta uma pequena amostra de teatro de Bonecos tendo como objetivo oportunizar participação de outros a
O projeto será executado via redes sociais, através de live onde cada convidado fará uma apresentação respectiva a seus trabalhos.
Inclui
- peça teatral A Dor e o Dente .
- Uma Apresentação com grupo PSE (Arte e Educadores de Programa com Rubens Santos; Elaine Berenguer e Cris Lima.)
-Uma palestra com o Dr. Cirurgião Pedro Lucena, sobre a importância dos
cuidados dentários para as crianças.
- Cotação de histórias com a contadora Lucicleide, o galinho apressado .
Levando através das mídias
https://drive.google.com/open?id=1ZDhZ2haIj2nhWDjqYx-5F39IcHHmRxe5,
informações e alegrias ao público que estão em suas casas.
https://drive.google.com/open?id=1IynU6jlOvBUNvWjQA9-94QsplwlxUSi0, https://drive.google.com/open?id=15Lg8f0I1yEkWWa

A Dor e o Dente

Lei Aldir Blanc
Destinado a auxilio emergencial ao artista devido a pandemia corona vírus , onde o grupo (Artes e Bonecos) vem como proposta uma pequena amostra de teatro de Bonecos tendo como objetivo oportunizar participação de outros a
O projeto será executado via redes sociais, através de live onde cada convidado fará uma apresentação respectiva a seus trabalhos.
Inclui
- peça teatral A Dor e o Dente .
- Uma Apresentação com grupo PSE (Arte e Educadores de Programa com Rubens Santos;
Elaine Berenguer e Cris Lima)
-Uma palestra com o Dr. Cirurgião Pedro Lucena, sobre a importância dos
cuidados dentários para as crianças.
-Cotação de histórias com a contadora Lucicleide, o galinho apressado .
Levando através das mídias
https://drive.google.com/open?id=1S7E4GC9HDBAV1_OTid6Wqk4yTdv-l95e,
informações e alegrias ao público que estão em suas casas.
https://drive.google.com/open?id=1-xlmlDdQCyEW5cFEbmTEk-JMHZYW776n, https://drive.google.com/open?id=1EnO644uq

Carimbo de data/hora

Edital Cultura Conectada Executor
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Nome do Projeto

Adriana Patrícia dos Santos
Projeto
DutraTombé Igarassu

Resumo do Projeto

Anexos (fotos, vídeos e links)

A proposta era de trazer os pontos turísticos tombados pelo Ipham , para uma releitura através de imagens fotográficas com alusão ao passo de Ballet cujo o nome é Tombé. Retratando as bailarinas em seus movimentos e as imag
https://drive.google.com/open?id=1zzkvpgjPAMIV7dbS9-_-153oGFSRPoiw, https://drive.google.com/open?id=1JRDACTDCPigMXWnQz43xAieSnA19g2-L, https://drive.google.com/open?id=1K7iqeXgNBdK
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Maracatu Dragão Devorador
A Cultura
de Igarassu
de Igarassu através
Apresentar
do Maracatu
o Maracatu Rural
https://drive.google.com/open?id=12IWpaeDyJpF_xpTKc7uySLNBPHKhly3R,
como simbolo da Cultura de Igarassu certificando que estamos numa cidade
https://drive.google.com/open?id=16mSKN89xv3S1h5DfOxkJtxcClqGrcRQS,
multicultural.
https://drive.google.com/open?id=1930MKap7l5g
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Marco Augusto Apolinário da
Mostra
SilvaVirtual de Rap Igarassu
O M.R.I ( Mostra de Rap de
https://drive.google.com/open?id=11nb8oCyNJTOtwGJjpuQNlW23W5pjW2vS,
Igarassu ) contou com a participação de 3 grupos de rap da cidade de Igarassu
https://drive.google.com/open?id=1IlDc3JNu7S4t9_23ZdFREhA-TMHumpow,
: Gel prancha, Volcan Trib e Sujistencia. Com cobertura de imagens de Rafaela
https://drive.google.com/open?id=1kW1UthmBs
Gomes e a estrutura de Rovesio som. Com
30/06/2022 09:18:12 Linha 2 - Registros

Maracatu Aguia de Ouro de
Meu
Igarassu
Maracatu

Deixar registrado em videos
https://drive.google.com/open?id=1z78_J9DKzxl0R16hdpy5w-TwDUqR8qc4,
e fotos a história do Maracatu Aguia de Ouro de Igarassu e suas loas, passar
https://drive.google.com/open?id=1ktaS9VJopkHUGOT9q7sdwHZ_MLbx23kG,
nossa história para toda população de Igarassu que é amante do Maracatu. https://drive.google.com/open?id=1A83om3qs04

30/06/2022 10:48:54 Linha 1 - Mostras de Festivais
SEVERINO RODRIGUES DVD
DE FARIAS
RAMOS MATARAZZO
GRAVAÇÃO
E BANDA DO DVD DA BANDA
https://drive.google.com/open?id=1nIn_8DMaxvUJ7OwHdKpwRWVZrAoKJIPD
30/06/2022 11:48:19 Linha 2 - Registros

JOSÉ ABIAS DA SILVA
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Gilmar de Santana BatistaEntre Versos e Loas

ABIAS ARTE NO GALHO DIVULGAR E REGISTRAR
https://drive.google.com/open?id=1lphKf5Pulqa3yUVZ_rPRz6mLhlIZb1eL,
A ARTE POPULAR FEITA COM GALHOS E RAIZES
https://drive.google.com/open?id=1906_1jLZ8rGLwJVRrJPoFWV1Nssg_4rs, https://drive.google.com/open?id=1k7_iAWtP3llg4uR
Apresentar as loas e versos das músicas do centenário Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu
https://drive.google.com/file/d/1qSwai9QlwF-tq05FR-_ijnz88W0RVzQM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-kaMaA9eqMxdUEG8E-eDICJYhiww73ag, https://drive.google.com/open?id=1H0ym4eIHJWSFkVfFDPzw6NUh6aefJKBT
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Wanderson Edson TavaresLive
Batista
coco de Olga

Live homenagen ao Cocohttps://drive.google.com/open?id=1XRpPxz1JwAupUioJKQVspI1gjetRo7uL
de Dona Olga https://www.instagram.com/tv/CLK0igWHQaN/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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CELINA VITAL DA SILVA CELINA VITAL ARTES

DIVULGAR O ARTESANATO
https://drive.google.com/open?id=1iBW5ojlHoMSK2GaiOxvWcXWtb9Ecv_SK,
DIVULGANDO NOSSO TRABALHO E MOSTRAR MINHA ARTE PARA TODA
https://drive.google.com/open?id=1QS9DhgRgF6v8xIB9wb2A68ACnRPxY9SP,
POPULAÇÃO DE IGARASSU E OUTRO LUGARES.
https://drive.google.com/open?id=1ziYw4cShu
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Tiago Henrique Ferraz dosRap
Santos
e Periferia

Um documentário com os artistas ocais de Igarassu.
link do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=CKxAgQUsYiM
https://drive.google.com/open?id=1QeZa7tzNH1HRtlbjnINZr7VuHs4WvIXd

A partir do relato de PESQUISAS do autor André Bezerra Lins (trabalho de graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFPE, de dissertação de mestrado no IAU/USP e artigos científicos publicados em congressos nacionais do ICO

Numa SEGUNDA RODADA de temática FORMATIVA, (2) DESCREVE os processos de reconhecimento e valoração patrimonial para salvaguarda de monumentos pelo SPHAN, entre 1938 e 1951 (através de pareceres de consulto

Quais as metas que pretende alcançar, em termos quantitativos e qualitativos?
a) Metas quantitativas: O formato de vídeos educativo para veiculação em plataformas digitais, em aplicativos de celulares e computadores, utilizados por alunos, visitantes, morados, gestores e demais agentes envolvidos na conse
b) Metas quantitativas: Pretende o reconhecimento dos valores excepcionais e de autenticidade presentes, conservados e com proteção legal no sítio tombado, além de compreensão pública dos atores poder público, proprietários
Justificativa do Projeto
As duas apresentações propostas (Atividade Formativa 1 e Atividade Formativa 2) objetivam publicizar pesquisas sobre o bem cultural Sítio Histórico de Igarassu, tombado como Patrimônio Nacional pelo IPHAN (1972), e capacitar
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André Bezerra Lins

Cronograma de Atividade do Projeto (LINHA 3)
Atividade Formativa 1 - Parte 1 da apresentação da pesquisa: “Sítio Histórico de Igaraçu - Construção de um Patrimônio”.
Objeto: A partir de PESQUISA de Mestrado (LINS, 2005) na EESC/USP e de artigos científicos (LINS, 2018; LINS 2019) publicados e apresentados em congressos nacionais (realizados na UFMG) do ICOMOS/BR (International Co
Duração: 50 minutos.
Atividade Formativa 2 - Partes 2 e 3 de apresentação da pesquisa: “A conservação da autenticidade de um patrimônio excepcional tombado: O caso de Igarassu”.
Objeto: A partir de pesquisa de Mestrado (LINS, 2005) na EESC/USP e de artigos científicos (LINS, 2018; LINS 2019) publicados e apresentados em congressos nacionais (realizados na UFMG) do ICOMOS/BR (International Coun
Construção e conservaçãoDuração:
do patrimônio
50 minutos
cultural de https://drive.google.com/open?id=1u2RWOzrg9S9q4Z24zQ8xzlC6GCEnUpWB
Igarassu

