
Carimbo de data/hora Edital Cultura Conectada Executor Nome do Projeto Resumo do Projeto Anexos (fotos, vídeos e links)
25/02/2021 18:47:22 Linha 2 - Registros ANDRE HENRIQUE DE MOURA FALCÃOAPRESENTAÇÃO MONOLOGO TEATRAL MAIS DEBATERealização de duas apresentações 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 espetáculohttps://drive.google.com/open?id=1mSe1xT1u5-zagxRaCGqEPJw3XVKYcSDz

28/02/2021 10:08:55 Linha 1 - Mostras de Festivaisleandro assis ( coco juremado )  GIRA DE CULTURA POPULAR E LINGUAGENS ANCESTRAIS DO COCO JUREMADO

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 . 

https://drive.google.com/open?id=1ETLRA53rn-rbtWxTxy6816NvONNXMd3n
01/03/2021 18:05:43 Linha 2 - Registros Rousimar dos Santos CunhaREGISTRO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS DA ARTESÃ ROUSE ARTESANATORegistro audiovisual da trajetória artística da Artesão Rouse Artesanatos com captação de vídeo e áudio na residência da artesã no bairro da Campina de feira e na Casa do Artesão de Igarassu no sítio histórico, com duração de três minutos.https://drive.google.com/open?id=1-BnUn92gV26HGig2mnk7moJiAayvj1my, https://drive.google.com/open?id=19q1TYRXkIYoRd314XnAgBbyOnSR56mHU, https://drive.google.com/open?id=1nYQ8F0LKOb9XjFNrjiiGCgbMGdfA6-kw, https://drive.google.com/open?id=1S7nrhJm2R6k6-a3uEDzvpzw4RhxomM7Y, https://drive.google.com/open?id=1Ozzwdt3X1f-RGM22BWA3q1900h18vzXy
01/03/2021 18:21:34 Linha 3 - Formações IZABEL CRISTINA LEITE WEB OFICINA DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO EM CONCHAS DO MAROFICINA DE ARTESANATO EM CONCHAS DO MAR COM CARGA HORÁRIO DE QUATRO HORAS TRANSMITIDA PELO INSTAGRAM @CRISBELASARTES13. https://drive.google.com/open?id=1NJZ91nCryFPzPdTX0vjUPG0Em4PhjmgD, https://drive.google.com/open?id=12StD_7yiPSdsurj9Zy6PLCIhOGHSlZh0, https://drive.google.com/open?id=14ohAMkNu9sSgsUG99UqMOjCPzmYSJVcS, https://drive.google.com/open?id=1KjRFSXXkJYGcKREtnJpBhSe0r4CjurqW
01/03/2021 18:34:56 Linha 1 - Mostras de FestivaisGABRIELA CRISTINA BARBOSA DE MOURA MOSTRA IGARASSU DE DANÇAMOSTRA DE DANÇA COM ARTISTAS BRASILEIROS COM CARGA HORÁRIA DE QUATRO HORAS TRANSMITIDA PELO YOUTUBE NO CANAL NORTESS COLETIVO.https://drive.google.com/open?id=1rdEb9UikT_QT2Rup3B10c47Yhu_NSisY, https://drive.google.com/open?id=14vAzub2KCFC1PfMvI7WqYCgwPH0bOukZ, https://drive.google.com/open?id=1pDIhKmAdZEFKG3OqCmi8Ag3J-lxBRQY2, https://drive.google.com/open?id=1_smS-g7UX42DBLMLzH-b9ITcQQWiqqgB, https://drive.google.com/open?id=1nE19aMDNhI--07UUB3RiRT_QkNVSeO53
02/03/2021 11:35:26 Linha 1 - Mostras de FestivaisBanda 14Degraus MOSTRA RESISTÊNCIA COLETIVA RAP ROCK Mostra cultural envolvendo o rap e o rock da cidade de igarassu em prol da resistência cultural dos ritmos, mostrando união.https://drive.google.com/open?id=1g1AGV2gUROahmbjjrco8QGEivmK1k_vi, https://drive.google.com/open?id=1EAFu7glhTVNZBKe5PKAHn5MUK4qbSMNr, https://drive.google.com/open?id=12O1c5KkFgo3F5L_CfYtwoj6nkbE1M_oq, https://drive.google.com/open?id=1D9YZlw9r-7rkxlMZG4We7oaSVbDwnY5y, https://drive.google.com/open?id=1VFwInSi7PP5m2HIQmfGsix2T13zliG9u, https://drive.google.com/open?id=1Og1wqTt6_wXhEUoHmM1nADU9JFGDewAh, https://drive.google.com/open?id=13gI2ou7CswpgPtEzXudoozx3aY68grsb, https://drive.google.com/open?id=1-J3b53bcYYuJukYByqQINg38Vj-9lKwV, https://drive.google.com/open?id=1W_-oqgu3Hppq2K5JnG32xW0y7IG3ZzyN, https://drive.google.com/open?id=1UkX3ZzH1OyyQjxfeAX32mkmA04WRUviV
04/03/2021 10:41:34 Linha 1 - Mostras de FestivaisRamos Matarazzo Live Seresta Iluminada Live para prestação de contas da Lei Aldir Blanchttps://drive.google.com/open?id=1tkqsiE5UALsfr69SNG8ApaDkrXYScM55
04/03/2021 18:44:44 Linha 2 - Registros Denis bass Denis bass Músico compositor percucionista professor de violão baixo  Bateria percussãohttps://drive.google.com/open?id=15_Kgbknr3HvwlO3DOgUt3f-X380ph7tt, https://drive.google.com/open?id=1rEjCGkJ9ra5IJtaN5aiGFhV1QQ4dQGk9, https://drive.google.com/open?id=1tYuBQhSOFNfx7DDn8zxx6jdupCOKfXWt, https://drive.google.com/open?id=1gXKrJTU6V_Dtx4hvn0hJmVje45oH_2C5, https://drive.google.com/open?id=1YltWkWM1itOeL3BvqJvaVrdyMRFp3Uxs, https://drive.google.com/open?id=1dfFs0OtbQWHjlvQBA4RGHo9EE1kViZ2f, https://drive.google.com/open?id=1F__vIxepbLvRxrBvvr2UMN1xRQLIuk2g, https://drive.google.com/open?id=1tHnYin7ePfVJpgIzYfmQWeAetIvNOXUN, https://drive.google.com/open?id=1RS03fFMs748fq0GHnZeGZzMZ7YhrvFzC, https://drive.google.com/open?id=1RnTYcXkwNJME4Mu50MABwtZzWLslqKVg
11/03/2021 23:22:44 Linha 1 - Mostras de FestivaisGlecia Marcolino dos SantosGM - SOM NAMBUCO LIVE          O referido projeto tem o intuito de disseminar ainda mais o trabalho da artista - Glecia Marcolino, tendo em vista, sua pluralidade musical e  artística; bem como, a diversidade e a riqueza musical do nosso Estado. Desta forma, ela junto com sua equipe produz um repertório fielmente pernambucano, criando arranjos novos para sucessos que marcam/marcaram a vida de nossos conterrâneos.https://drive.google.com/open?id=1Mp-OnnAFAQ1BJAftqUOX-88zLZ60ZbGZ, https://drive.google.com/open?id=1wRkV0Cr5gDzbEGYwowj9X5_nFNInB3-A, https://drive.google.com/open?id=1ie9tzpVSdQL9jUdXNZdU9iTGIXKaT2wy, https://drive.google.com/open?id=11ZhYx0qoBuNsybBr9Y97kwCtjbaIMNl_, https://drive.google.com/open?id=1I_-7CHh7vGRS6UFayzzQ82lrOrh83XeP, https://drive.google.com/open?id=1R9LuyRPEKxQmVUtX9Jgp8NcDTBAOqGsD, https://drive.google.com/open?id=1sM2PTAY5rukPcmwawBrCaEaYT3B0ds8X, https://drive.google.com/open?id=1GHQnMyTunTUfWD-dEWFX09IF6fjHWWgX, https://drive.google.com/open?id=1_HS1aXQPiNZxA2JrGBKhdbscR2qDoGQ6

12/03/2021 22:53:44 Linha 3 - Formações José Manoel Teixeira Oficina de Percussão Na Pancada do Coco

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 duração, realizados através da plataforma digita google meet.
  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 a cada dia de aula fossem discutidas e apresentadas tecnicas de percussão para os principais instrumentos utilizados no Coco ( Bombo, Pandeiro, mineiro, tarol e conga). Os alunos aprenderam a confeccionar seus próprios instrumentos, com materiais alternativos e de fácil acesso.Após cada aula, o professor/orientador apresentou um coco, como forma de estimular a produção dos alunos. Além disso, na conclusão das oficinas, os alunos puderam colocar em prática tudo o que aprenderam, através de uma apresentação on line e uma live no instagran @gasproducoess.

https://drive.google.com/open?id=1phGZRN8dbt18j6nwgDOlYqJ8bghhP3Fg, https://drive.google.com/open?id=1Gpzs2vuq5jOfeyDSifP4gTWHFbedLDI2

13/03/2021 14:36:54 Linha 2 - Registros Tiago Henrique Ferraz dos Santos  Documentário - Periferia e Rap

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 própria vivência dentro da cultura.
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 dificuldades mas conseguimos entregar o projeto, agradecemos pela oportunidade e pela atenção!
link: https://www.youtube.com/watch?v=CKxAgQUsYiM&t=320shttps://drive.google.com/open?id=1Ga1TXtF4ZGg6eHrOfEHxGfISaWrJW2rm

15/03/2021 01:35:27 Linha 1 - Mostras de FestivaisJuliana Ananias dos SantosHistória de Igarassu Projeto executado pelo grupo Bonequeiros de Igarassu. Contando a história do município de forma lúdica. E participação de agentes culturais do próprio município.https://drive.google.com/open?id=156CVxLQoVbhLk-4ArEDUt2NMYD36uv0U, https://drive.google.com/open?id=1BUNQKsJfC8XFhuSDplLQYWPW40OvULEE, https://drive.google.com/open?id=1u3GfFrIpGC9CLAjcs2fUPtJP9C3-jR-z, https://drive.google.com/open?id=1SUMqoa0TrZtTNL4MFhil4WDku204uFcK, https://drive.google.com/open?id=1ijgssF_VpBjPDPKifgc1Z62M5U0XbswI, https://drive.google.com/open?id=1X7RFAcaqNPnITHiy9UDYTTARHNvq0Ibh, https://drive.google.com/open?id=1xWpnnNpWFXTi6VYQ297j5n3V75w4BtzR, https://drive.google.com/open?id=1ZaCxYanLrTRySJ9QZS0DqvIZz0HT3dQP, https://drive.google.com/open?id=1MOpamHmWal8NAWwk_u2a8YMEtGC7g-m4, https://drive.google.com/open?id=1tKMk8u2QN0nRY0ClOOUu8GglXbibl6TJ
16/03/2021 21:31:52 Linha 1 - Mostras de FestivaisJULIANA ANANIAS HISTÓRIA DE IGARASSUProjeto executado pelo grupo Bonequeiros de Igarassu, com participações de agentes culturais do próprio município. Contando histórias e curiosidades sobre a cidade de Igarassu. De forma lúdica e divertida.https://drive.google.com/open?id=13ATbO5umtRpQRudO4VrHiKMP9qiPmW9L, https://drive.google.com/open?id=1Y04JdB5YLOEt1qbvWLaPu41b8c8bN97S, https://drive.google.com/open?id=15sCXn9_qsCtpbXrN5lqAQ-YBD6JACWMq, https://drive.google.com/open?id=1kABLENra34dvnMxh8KsL2XbIuOGds83d, https://drive.google.com/open?id=1xcbXJ4ZY9AfM3ayidbnBhmOzzPboI0yH, https://drive.google.com/open?id=1ix9YB6C7adp44Ts16LuCKU-55hDgVNA4, https://drive.google.com/open?id=1zupNZVLPbRyOrLrJdKh7vQaoAp8k1R_g, https://drive.google.com/open?id=15E7YGoYVwEagfKmPrrOtfLoRTFS2TUIi, https://drive.google.com/open?id=1u1s6Uj7A-9dwph9ps8HSwNU-MtD-H6G6, https://drive.google.com/open?id=17u-Uw7omRWqbKaggKXCNR1CvtNf80vM9
17/03/2021 11:47:33 Linha 1 - Mostras de FestivaisAlessandro Corrêa de Oliveira AraujoTributo ao piano Clássico Um tributo com as melhores músicas nacionais, um repertório para lembrar dos bons tempos.https://drive.google.com/open?id=1Np5VqFkeAN_2W3Ma9yRnoN6-1ZNasZ2T, https://drive.google.com/open?id=1YBnC8vFiwqHVclgt92Yc93JofaS5WE9E, https://drive.google.com/open?id=1WIbDYgfwKD-A2jdCTCCu4UYAWMgdEMNl, https://drive.google.com/open?id=1-ZjfhOMjSlCROBWTBjG-KnnMB2GRN-5y, https://drive.google.com/open?id=12Un611kbDmAOc31yYB90uOz-zk4NMCu0, https://drive.google.com/open?id=1OYzE9MRCghvDJJ0WdRl7Gnvp62uM5DCW, https://drive.google.com/open?id=1cwQAKdpAQz01tHwWxebj9ua-JwWaYu9a

21/03/2021 17:07:25 Linha 3 - Formações Anthony Marcos Gomes dos SantosFundamentos de didática para o ensino de dança

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. 

Foram convidados professores referência que atuam na cena cultural de Pernambuco, além de artistas referencias na nossa cidade. As atividades síncronas e assíncronas ocorreram dentro do tempo previsto, tendo todas as etapas de produção e fruição bem sucedidas. O feedback e engajamento através das mídias sociais foi um elemento bastante positivo, pois divulgou ações culturais, artistas e profissionais da cidade de Igarassu e também da prefeitura, através do incentivo da Lei Aldir Blanc. Todo a produção gráfica, textual e audiovisual do curso será anexada abaixo.https://drive.google.com/open?id=1arqf3dlKWet72AfiZXu269OOY-2gk5Ua, https://drive.google.com/open?id=1rrcIcJjmxsNzfqzb47T276k5nQl9dwdK, https://drive.google.com/open?id=192X1KqKEpQZ2AR-1e0Ps2wNyrk4VyZeO, https://drive.google.com/open?id=1fMIRziJtEsW4LppH4wAqUDyvolGYUcMd

21/03/2021 17:17:38 Linha 2 - Registros Anthony Marcos Gomes dos SantosHistória de Preto: videodança

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 de Santo Antônio, com autorização do padre responsável. A vídeodança então ficou chamada História de preto: Oríki. Seu objetivo foi, além de divulgar a arte, cultura e beleza dos monumentos históricos da cidade de Igarassu, levar uma mensagem de alegria, paz e tolerância nos tempos que temos enfrentados. 

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 de competições de videodanças no Brasil e no mundo, levando o nome da nossa cidade e colocando Igarassu no mapa das produções audiovisuais de dança no nosso estado. 

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: 

https://www.instagram.com/tv/CMaqWIqnKy-/?utm_source=ig_web_copy_linkhttps://drive.google.com/open?id=18fMOxdQ-Uq9vfKi63WIox0NcQBcCcJJq, https://drive.google.com/open?id=1sbypcBptAkwbsd10c05rOv9fdJKn_WdT, https://drive.google.com/open?id=1tPJ61pAsSp5yiA4zVIMdWV3LHS79IEBk, https://drive.google.com/open?id=1h5MnwqkWPR0nZXkXb3sS7z5teb_WO3b3, https://drive.google.com/open?id=1hLDPxA2Tf8y1q-MM4jm1ye0KUcXe4WXY, https://drive.google.com/open?id=16NZT2IB7rw_fsRSPwbDmr6A7qsHnkITu, https://drive.google.com/open?id=1IjpeAlZr0h5b44yQzmW6DSXPFZTdwOJ-
22/03/2021 20:20:42 Linha 1 - Mostras de FestivaisErivaldo leal de Melo Festival Cenas Curtas IgarassuDiante da conjuntura atual, ao qual resultou na necessidade de destanciamento social provocado pela Covid19, o objetivo da  mostra de esquetes foi apresentar de forma olline por diversos artistas  da cidade de Igarassu, ao qual  promoveu  forma uma ação de compartilhamento de cultura sem fronteiras. O intuito foi  levar o teatro além de um espaço fisico ao qual geralmente tem sua capacidade limitada.. A mostra Cenas curtas Igarassu ( CCI ) foi compartilhada por meio de live, ao total foram  05 grupos/artista convidados ao qual totalizaram 09 atores, além de técnico de Luz, som, video, 02 assistentes.https://drive.google.com/open?id=1MkuYWAYyZGwZIR_TZlxMz6vBDQ9UNpE-, https://drive.google.com/open?id=1mWVjEzfZj55RVOj_scoDEcZedvSWWNVU, https://drive.google.com/open?id=1Y7L83ifVdElPGQw31cf4ksmWqyoihujC, https://drive.google.com/open?id=1VoufbkICf0ve95vcRqO8edtoPpYx9fsH, https://drive.google.com/open?id=1ChGR_X5g56TuZ1elUeaZ9jl7AYVhwdwR, https://drive.google.com/open?id=1GwIVpWYJuz4oQSlFyFc2DiJv97cASQtq, https://drive.google.com/open?id=1SaaI1eYwGZo8SihY3c7nT_VmYFppPwk6, https://drive.google.com/open?id=1dGpwlCzrkwpAR7d_AjBN3nIcELU6Z-TA, https://drive.google.com/open?id=1AYONFMeKpRhYPETtfbCmsGzpY6-mUF-k

26/03/2021 14:53:48 Linha 2 - Registros DOUGLAS EMILIANO SANTOS DA SILVA Mostra Fotográfica Virtual ÀBÁMODÁ

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 folha-da-fortuna (Kalanchoe), erva sagrada de origem africana a qual confere-se fonte de boas energias, abertura de caminhos e fartura financeira, amplamente utilizada nos ritos ligados ao Candomblé e à Jurema Sagrada. Um antigo provérbio africano diz que “Kó sí ewé, kó sí Orixá!”.  Sem folha não há Orixá. Também sem folhas não tem Jurema. Os registros fotográficos foram concebidos a partir das perspectivas religiosas e subjetividades que permeiam a Candomblé e a Jurema Sagrada na cidade de Igarassu, tendo recebido financiamento para sua execução através da Lei Aldir Blanc nos editais do município.
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 cuidar dentro dos terreiros, a Exposição Fotográfica Virtual ÀBÁMODÁ tem a produção e fotografia de Douglas Santos, e conta com a colaboração de: Anderson Odé Bomí Menezes na Curadoria e Fotografia; comandando a Pesquisa, Direção de Fotografia e Coordenação está Suzana Queiroz, e Léo Rorscharch assumindo a Edição de Imagens e Vídeo.

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.
https://drive.google.com/open?id=1euC_NE1FP4_Ko9JRG_f_nrFcTw2YkMEb

26/03/2021 15:07:33 Linha 3 - Formações Anderson Kleyton Batista de Menezes (Odé Bomí)WEBNÁRIO O PAPEL DOS TERREIROS DE MATRIZ AFRICANA NO FOMENTO À CULTURA: as casas de axé e a formação de artistas em Igarassu/PE

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 Igarassu, no Grande Recife. O evento gratuito e com apoio da Lei Aldir Blanc vai aconteceu nos dias 11 e 12 de março, com transmissão pelo canal da Casa de Jurema Cabocla Jandira – Axé dos Ventos no YouTube.

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 de nosso estado, como coco, ciranda, maracatu, frevo, caboclinho, afoxé, samba e cavalo marinho.

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, fruidor e multiplicador no cenário cultural da cidade.

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 Núcleo LGBT de Igarassu, fundadora do Grupo Chapéu de Couro e Yawo do Ilê Axé Logunedé), Carlos Boró (Vocalista do Coco Juremado/Igarassu e Ogan do Ilê Axé Omi Oxalufan) e Evelli Eller (Multiartiste, Cantore e abian do Ilê Axé Xangô Alafin), o evento promoveu rodas de diálogo sobre a música de terreiro no cenário cultural da cidade e a formação em cultura na luta contra os racismos, além das apresentações especiais musicais especiais com os/as colaboradores/as.
https://drive.google.com/open?id=1uopKIjrsd9lMvE00E6qm0SKRqPviwtsE

28/03/2021 17:20:09 Linha 1 - Mostras de FestivaisCOLLISEUM PRIME PRODUCÕES E EVENTOSBATE PAPO MUSICAL COM PAULINHA LOPES

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. PAULINHA LOPES VAI FALAR UM POUCO SOBRE SUA TRAJETÓRIA E OS DESAFIOS ENFRENTADOS AO LONGO DE SUA CARREIRA, ABORDANDO TEMAS IMPORTANTES COMO: LGBTFOBIA,PRECONTEITOS DE CLASSE E RAÇA, ENTRE OUTROS, VIVENCIADOS EPRESENCIADOS PELA ARTISTA, TUDO ISSO COM INTERVALOS PARA CANTAR E MOSTRAR UM POUCO MAIS DO SEU TALENTOCOM A PARTICIPAÇÃO DE SUA BANDA, PARA ABRILHANTAR AINDA MAIS SUA PERFORMANCE.
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 TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO, TORNANDO-SE REFERENCIA NO CENÁRIO MUSICAL LOCAL E POR SER UMA CANTORA TRANS, QUE CONQUISTOU SEU ESPAÇO E O RESPEITO NA SUA PROFISSÃO.
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 LGBTFOBIA.

https://drive.google.com/open?id=1H9-Inivh_0fA6wWJoyC-2JS4Lv3tcDq-

https://drive.google.com/open?id=1mSe1xT1u5-zagxRaCGqEPJw3XVKYcSDz
https://drive.google.com/open?id=1ETLRA53rn-rbtWxTxy6816NvONNXMd3n
https://drive.google.com/open?id=1tkqsiE5UALsfr69SNG8ApaDkrXYScM55
https://drive.google.com/open?id=1Ga1TXtF4ZGg6eHrOfEHxGfISaWrJW2rm
https://drive.google.com/open?id=1euC_NE1FP4_Ko9JRG_f_nrFcTw2YkMEb
https://drive.google.com/open?id=1uopKIjrsd9lMvE00E6qm0SKRqPviwtsE
https://drive.google.com/open?id=1H9-Inivh_0fA6wWJoyC-2JS4Lv3tcDq-


Carimbo de data/hora Edital Cultura Conectada Executor Nome do Projeto Resumo do Projeto Anexos (fotos, vídeos e links)

29/03/2021 10:58:01 Linha 3 - Formações João Paulo do NascimentoOficina de Iluminação cênica " A Luz da cena"

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 participantes tiveram um bônus no fim do curso e aprenderam algumas técnicas de iluminação para audiovisual, tendo em vista a necessidade da demanda no cenário atual. 

https://drive.google.com/open?id=1o-kZG2FMHDTbw0KEKpJLKYJe7jIoll75, https://drive.google.com/open?id=1JkcTBUgWP35dy-xfIQNUwqVCsJwV-NCU, https://drive.google.com/open?id=1_7y4bPxaXJiHZipp6idJBkP4SzmiH5m1, https://drive.google.com/open?id=1dgRdcOWQxgqyJrYA60W-hIOZwX_o6Wb5, https://drive.google.com/open?id=1BnzqalpTefV47IENTVyhkkKeLXDue1L4, https://drive.google.com/open?id=19UUguDAehatcLCL_8xjbbnw3-aQE8bqw, https://drive.google.com/open?id=1da03tnf00jiHBnhkNlKrZ0KU6lTjLOTn
30/03/2021 11:28:30 Linha 1 - Mostras de FestivaisRinaldo Antonio de AguiarCapoeira na Rede Prestação de conta do projeto pela lei Aldir Blanc com a realização de uma Roda de Capoeira, com duração de 1h e 30minhttps://drive.google.com/open?id=1VPWbzxSTJcj-2K0-TLAz6VS4Ojg51kJ8MK4MDoUsa0c
30/03/2021 21:23:44 Linha 2 - Registros Allicson Gabriel Ferreira da SilvaBatucando com Gabriel e Amigostrazer musicas culturais com novos arranjoshttps://drive.google.com/open?id=1OpxwztiH2cI2m2OA8UdRq6roa6y6Jiu4, https://drive.google.com/open?id=1kcG8DSjbRxY9UGP04Yq6ZeeiXGegPdL0, https://drive.google.com/open?id=1YG5f7SJ1S6pSHp1fktCmZWoe5qdKA-Da, https://drive.google.com/open?id=19IiimgGoCq5-pVbaON_i79VD6wipf6G6, https://drive.google.com/open?id=1ErZ47yhtsKXOEJuS0pYLZ3mqMGuQKVHe, https://drive.google.com/open?id=1jtMDwK7cEitdyVRFo0iFUhPrtjKRWhhF
05/04/2021 14:42:37 Linha 2 - Registros Martinho Pereira de Farias Martinho Farias/Rei da Ciranda e da PoesiaO presente Projeto tem como finalidade mostrar a história de Igarassu pra Pernambuco pra o Brasil e pra o mundo através da música e da poesia, e também receber nossos turistas e mostrar o quanto  nossa cidade é rica em cultura e o quanto gente é hospitaleira, Deus continue abençoando todos nóshttps://drive.google.com/open?id=1uJIABH1mPoEPpJ1BNE0k7mboPjOoes78PmFD38Ur2Xg, https://drive.google.com/open?id=1_XzyYT1t1BjvcdAjTWpxcOPziegoHoS8, https://drive.google.com/open?id=1IIzPhRslJyJK2fDhI7WQR_npMPYY9IX-

08/04/2021 15:46:07 Linha 2 - Registros Raquel de Assis Paz Raquel Paz toca a música pernambucana

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 estréia Raquel Paz como compositora, trazendo um repertório autoral que referencia a cultura pernambucana, como o movimento armorial, maracatu, coco e baião. Raquel traz em seu show sua trajetória musical e sua percepção sobre a música popular pernambucana, expressando-a em seu instrumento: a viola de arco, prima do violino, com um som mais grave.
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 do repertório e a construção do arranjo de cada composição. Entre os convidados, está João Paz, cantor natural de Igarassu e pai da artista e Miquéias Bandeira no Violão de 7 Cordas, que integra o Duo SoMa com Raquel Paz e participou do Recital de viola no Projeto Música em Pauta (2017) no Convento de Santo Antônio em Igarassu.
      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
• Assessoria de comunicação - Jéssica Lima @j.brisa28 https://drive.google.com/open?id=1ofC6j3LHnHnCyZ0nJfIfQZ6D3bewYDFQ, https://drive.google.com/open?id=1tkGk56g0IYcZ8fXTLpqEqSdoA3zx46Gg, https://drive.google.com/open?id=1TpUtDkUdb7I2iwMxf_7kTDRshqxUH9cT, https://drive.google.com/open?id=1lua4oFo3SPc08pDflxluWxfLpZDs-tnp, https://drive.google.com/open?id=18tl-1JLT3rjSSpqgV3xpQdLSNMQ63wyD, https://drive.google.com/open?id=1uCNIzZGOizdSucmwSfbUATCZoStr55Sr, https://drive.google.com/open?id=1Sgunt6UmqhQpj8u9gP5VaYA6-r_jnZiO, https://drive.google.com/open?id=15tjCEv0vys_xuXx-NMkHXnum-j9nxyJu, https://drive.google.com/open?id=1Wrd5L4t-rBX7R7KaRBgvwelcPlr7THXN

15/04/2021 00:16:54 Linha 3 - Formações Luana Gonçalves de SouzaCiclo de debates sobre as práticas e saberes da mulher igaraçuaraO Ciclo de Debates sobre as práticas e saberes da mulher Igaraçuara foi  transmitido pelo canal Botão de gente do YouTube e as datas de realização foram 15, 16 e 17 de janeiro de 2021. Foram quinze mulheres de diversos âmbitos da cultura Igaraçuara, mediado por Luana Gonçalves (Luah Souza) e Lex Cavalcanti oralizando sobre suas práticas e saberes. Sendo no 1º dia mulheres da música, da cultura popular e afro. O 2º dia mulheres do artesanato e da moda e no 3º dia mulheres do teatro, da dança e do áudio visual. Cada dia de ciclo durou em média 1:30 e foi uma troca muito rica sobre as mulheres fazedoras da cultura Igaraçuara.https://drive.google.com/open?id=1nuuVn2Oe1KCgIKUqdufog3fN6Xmhn3oz, https://drive.google.com/open?id=1R7SKWvByUfSc35CBdLJlUP-1jgSPkS-2
16/04/2021 01:29:18 Linha 1 - Mostras de FestivaisCélio Coelho de Melo Recital Virtual de PercussãoApresentação de música instrumental percussiva, gravada no Convento de Santo Antônio e disponibilizada no YouTube.https://drive.google.com/open?id=1YzTEj6IV2iTOs1fWZ8skhySfe3eIYyyc, https://drive.google.com/open?id=1a9JVlAYrRA3a1SJWaYrg3liCCg1j6N6M, https://drive.google.com/open?id=1eG8g6csjp98vvlF3M1h0C5ql1OVJYX-g, https://drive.google.com/open?id=1z0NTvK6YXXPkd1GMW_RwGnRLhplWC-jd, https://drive.google.com/open?id=1AMWWmmAmdEbcL-uTG0-OzCh1QlbTjhpU, https://drive.google.com/open?id=19mmPPZjN6XzuPeiu4PbfoZj9wr4BMmg5, https://drive.google.com/open?id=1DVEFyVP1tW9-bL2Y9s8SxINZ8lCKDaw3, https://drive.google.com/open?id=1iWWX9NMyXeSGETe6KHZ8kCQ_TndzLurC

16/04/2021 13:51:09 Linha 1 - Mostras de FestivaisClaudiane Coelho de MeloExposição Virtual de Artesanato 
Este projeto tem por objetivo realizar registro fotográfico dos artesanatos para uma Exposição virtual.   
Compartilhamos a produção para as publico em geral através das mídias digitais, contratamos um fotografo para registrar e editar as imagens dos artesanatos, contratmos designer gráfico para a produção do material de divulgação, colaborando com o processo de divulgação do artesanato produzido em Igarassu. Aproximando o arte aos estudantes da rede municipal de ensino, artistas e outros segmentos e pesquisadores. Contribuindo com a cadeia produtiva do artesanato da região metropolitana norte de Pernambuco.       https://drive.google.com/open?id=1KLTavwpVEhpcSIJC0PoeTf5686cloTo0, https://drive.google.com/open?id=15UkzmZ6UvuYVTW3T_eIlbxuu4j7ZPaoc

23/04/2021 13:24:51 Linha 2 - Registros Paulo André da Silva Teixeira Coco Pisado - Samba de Coco Gravação de álbum com músicas autorais do grupo Coco Pisado. O álbum será disponibilizado nas plataformas digitais. https://drive.google.com/open?id=1XHvtXhE3CvmiPVYOyJPl2F-IDIvCDeCL

28/04/2021 16:06:30 Linha 1 - Mostras de FestivaisKEVIN JOCK RODRIGUES DE ALBERTINKEVIN JOCK & POWER TRIO

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 do próprio grupo, onde exploram grooves e solos improvisados com ritmos da música mundial trazendo misturas com ciranda, xote, afrobeat, funk, reggae, maracatu, jazz, frevo, rock, forró, galope entre outros.  A denominação power trio faz alusão às tradicionais bandas de rock, no lugar da guitarra um teclado sintetizador. O grupo aposta na diversidade de energias rítmicas e também sonoras, para tanto, o trompetista faz uso de um set de pedais lhe proporcionando diferentes timbres e efeitos, delays, reverbs, wawas, equalizadores e harmonizadores.
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 igarassuenses como "Xote Histórico", "Tonho Titio", "Arrastão de Cruz", "Tarde de Encanto" e "Maracatu Bicentenário", além de uma versão de Coco e Ska com a música "Minha fumaça tem poder" do compositor Carlos Boró do Coco Juremado de Igarassu. 
O Show está disponível no link : https://youtu.be/og492P0jL7w  

https://drive.google.com/open?id=18gQnsIPDvvBTZG5XN72BGVpfQD30jTvG
29/04/2021 22:38:58 Linha 1 - Mostras de FestivaisJoel Carlos Francisco LIVE SAMBADA DE COCOO projeto vem reforçar a nossa 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 uma forma de estar perto do nosso público, levando o melhor da nossa cultura popular dentro desse novo formato em live nesse momento de distanciamento social, visando a continuidade do nosso trabalho cultural.https://drive.google.com/open?id=1J0y_gFc-uKN-2pURSCjMxYxKUF8A5_Br
29/04/2021 22:39:15 Linha 1 - Mostras de FestivaisJoel Carlos Francisco LIVE SAMBADA DE COCOO projeto vem reforçar a nossa 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 uma forma de estar perto do nosso público, levando o melhor da nossa cultura popular dentro desse novo formato em live nesse momento de distanciamento social, visando a continuidade do nosso trabalho cultural.https://drive.google.com/open?id=11No0EUTqSGmfY-iCyVwOg5DEuJzQZVZq
24/05/2021 10:08:22 Linha 2 - Registros Andreia Santana da Silva Arte com Macramê O projeto Arte com macramê tem como objetivo levar para outras pessoas o conhecimento sobre as técnicas milenar, desde o seu surgimento e evolução pelo mundo.https://drive.google.com/open?id=1-SN649ck8AvmXUGBJykslXTfDs4frtCc, https://drive.google.com/open?id=1744kzvtmFNb6JT6KR_a8XT8Mc9rRUfNG, https://drive.google.com/open?id=1ki2C2nzzIMGMP_T7Dk92JYGpfkXplGCe

25/05/2021 13:10:34 Linha 1 - Mostras de FestivaisWíllita Dias Além da arte, um espelho da sociedade

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 profunda, sobre a sociedade, levantar uma discussão, questionametos relacionados as perspectivas de valores éticos e morais.Ao longo do projeto transformamos em um curta metragem, onde passamos por reuniões para concepção de figurino, set de gravação, roteiro, estudos e preparação de elenco.

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. Muita coisa fragilizou essa convivência familiar e esse pode ser o último dia para essa família.

https://drive.google.com/open?id=1UPnVgRQMKtbCp2m23_dBCL2_QGCUu4tn, https://drive.google.com/open?id=1kHR_2LxpGzxZ9YYaW5t5zn629MFmoZwM, https://drive.google.com/open?id=1Zc4uzcvoRYop1UIECOBPDNmpGIPOjzzR, https://drive.google.com/open?id=1ahGcJySCihfCtsjboMS19MRex-3g2HZ3, https://drive.google.com/open?id=1bid6Cd2pn3-W2rzYd5TnJ8-JVlz5ZVwR, https://drive.google.com/open?id=1ustST-oIJ0lXBjjTd14AyXL4l7OSe5ET, https://drive.google.com/open?id=1s6YoklX6NOlNSAjMytBYWdA9w0TFkQsn, https://drive.google.com/open?id=1M8ACgJKWL3uczlUQrb3ZZZ5kUJwMA2de, https://drive.google.com/open?id=1PvmSAD9LsjqA2RxB1s69PgQXFSnTzn7t

25/05/2021 14:46:29 Linha 2 - Registros Cachaçaria Quinta Das OliveirasHistória da Cachaça no Município de Igarassu

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, engarrafada e rotulada no Engenho Monjope por volta 1756, situado na cidade de Igarassu, o Engenho Monjope hoje, encontra-se no processo de tombamento, não é aberto ao público, e é administrado pela Fundarpe.
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 Monjope, gravação de áudio e imagens dos entrevistados e da cidade Igarassu, por fim o vídeo foi editado, o que nos rendeu um vídeo de 45 minutos que foi publicado no canal do You Tube (link abaixo).

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 popularesUma live no Instagram e YouTubehttps://drive.google.com/open?id=1bsz6qy5OJ85yjD3fhb0uWni0SAvkJHCn
15/06/2021 19:58:32 Linha 2 - Registros Lilian Kelly da Silva PROJETO ARTES E BONECOSProjeto executado pelo grupo (Artes e Bonecos), com participações de agentes culturais do próprio município, agente dá área de saúde. Contando histórias e nos ensinando sobre a saúde bucal, entre outros temas. De forma lúdica e divertida.https://drive.google.com/open?id=1uz6EJRZSIHMagr_pp8BOXBWnwlpXHQpW, https://drive.google.com/open?id=1JEisjw5-e_aikJAGOd1X3cT02AvGJAMK
15/06/2021 20:19:33 Linha 2 - Registros Lilian Kelly da Silva PROJETO ARTES E BONECOSProjeto executado pelo grupo (Artes e Bonecos), com participações de agentes culturais do próprio município, agente dá área de saúde. Contando histórias e nos ensinando sobre a saúde bucal, entre outros temas. De forma lúdica e divertida.https://drive.google.com/open?id=1Ty8epORAEXPi92lxxoMHeBGLGZKZYYn3, https://drive.google.com/open?id=1BQuyTL7RitektlBgKXVpINk9I2W7sdzT, https://drive.google.com/open?id=1-6gMziBSMeLM71O5RsIMP_Dh5PbBPT5X, https://drive.google.com/open?id=1dSp3ftOdcOVUtwWQYQiaOuID9fq1yYvr, https://drive.google.com/open?id=13qNZD6-WnQ8BE7Cb5EBJmYH-b86v9mxV, https://drive.google.com/open?id=1hU32ZTjCCP0ciBs1VVY6tfGwxteBPWxt, https://drive.google.com/open?id=1EPqnitxIYgTFtuhEp1yTUGuh7nb_Eh89W-Az7V0OW34

27/06/2021 18:33:01 Linha 3 - Formações Anderson Luiz de Arruda FreitasCultura em Tempos de Pandemia: Um Novo Olhar

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 cinema, o convidado foi o ator Rubens Santos, no terceiro dia o tema foi música que teve como convidado o músico Luiz Viola e no quarto e último dia, o tema foi teatro que teve o ator Junior Pernambuco como convidado. Cada convidade em seu respectivo dia falava da sua trajetória e como a pandemia afetou cada um em sua carreira e também sobre planos para o futuro. Além de um debate rico em cada tema, o projeta tinha como objetivo dar visibilidade a artistas Igarassuenses e mostar os impactos causados pela pandemia.

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
Ep 4 - Teatro: https://www.youtube.com/watch?v=jIvJmVB4HvQ&t=2951shttps://drive.google.com/open?id=1Sv31jm47SyjoZfbwLadfLFY6dnxsjlh4, https://drive.google.com/open?id=17VX_pUfUDMVaPNCettPsqSp0xa4h4JBP, https://drive.google.com/open?id=16t5D4LvR6jh412153skkjIy0E9XKe7Bz, https://drive.google.com/open?id=1WEfam8efV0LsPnbi_MO1ElpuQE8pgFfE, https://drive.google.com/open?id=1nytr781RYfa-DiqMrh1PRpo3wEAdbQez, https://drive.google.com/open?id=1ZGsKWdLzhiVWr36cvTDx2_2XSC-hjmya, https://drive.google.com/open?id=14uPN69M5i_K9UbnMtT4oneESHEkf3i6P, https://drive.google.com/open?id=1L6AsaumywhHML1tdWjM_4Ojf3Yw7Af-F, https://drive.google.com/open?id=1bZugE9K8_TJ1t9BM1Sh0pqojACcXsrJk, https://drive.google.com/open?id=1VgGnLLnBsdJQN3BJw6zOZJ1ZoB64NpkT

30/06/2021 11:34:35 Linha 3 - Formações IGOR LEONARDO MARCULINO DE LIMAIG PERCUSSÃO DE PERNAMBUCO
          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 instrumentos, utilizados em cações do nosso Estado.

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_sonsYiyzZBlDn83KXc0eUvcdvkV, https://drive.google.com/open?id=1E08erD8q9vq7GDd1hPa0FpGD5YAMDNRf, https://drive.google.com/open?id=11gT1t5cAH5Ge1eyHXeFA_B33z892qn2f

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

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 

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 no canal do YouTube da banda! https://youtu.be/IcWrc_5dg2ghttps://drive.google.com/open?id=1KyXs8nl9l8Ix7-jl2fcc329QQvKaYORi, https://drive.google.com/open?id=1UHbhdyVm7NRMAQQG1aEuF5MjgjPsAzsr, https://drive.google.com/open?id=1CD1YC0VsAUYPGjbU5gY38dJob-f_IOiH

https://drive.google.com/open?id=1VPWbzxSTJcj-2K0-TLAz6VS4Ojg51kJ8MK4MDoUsa0c
https://drive.google.com/open?id=1XHvtXhE3CvmiPVYOyJPl2F-IDIvCDeCL
https://drive.google.com/open?id=18gQnsIPDvvBTZG5XN72BGVpfQD30jTvG
https://drive.google.com/open?id=1J0y_gFc-uKN-2pURSCjMxYxKUF8A5_Br
https://drive.google.com/open?id=11No0EUTqSGmfY-iCyVwOg5DEuJzQZVZq
https://drive.google.com/open?id=1wJFg-D7WqLzv9R1mBJhjti3sni_4rvtF
https://drive.google.com/open?id=1bsz6qy5OJ85yjD3fhb0uWni0SAvkJHCn
https://drive.google.com/open?id=1kXuYd0c11K8plq0ob3gGHYh3JXdoyn0-
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26/08/2021 09:21:01 Linha 2 - Registros  MARIA CLARA GOMES PEREIRA DA SILVAArte Sacra Afro-brasileira
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-indígena, presentes no terreiro de Candomblé e Jurema Sagrada do munícipio de Igarassu (região metropolitana do Recife/PE), com o intuito de valorizar as tradições populares, saberes e fazeres das comunidades de terreiro de Igarassu, salvaguardando a arte sacra afro-brasileira presentes no terreiro de Candomblé e Jurema Sagrada. Desta forma, o projeto busca promover espaços de fortalecimento das identidades afro-religiosas e combater os racismos e preconceitos.

https://drive.google.com/open?id=147dJe4_nqiJHNyYZrmFnyMvAUsg2vgFN
29/09/2021 12:29:38 Linha 1 - Mostras de Festivais Claudia Cristina da Veiga DionisioRapariga na Live O Bloco da Rapariga da Meia 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 os nossos foliões, também contamos um pouco sobre a historia do bloco e homenageamos alguns artistas locais.https://drive.google.com/open?id=1u5nz0himuvRv0jyL-Rdy9LuYqsim3ljO
28/10/2021 19:51:27 Linha 3 - Formações Carlos Emanuel dos SantosNa Rota do Coco: Caminhos e Tradições do Coco de Roda em IgarassuNa Rota do Coco: Caminhos e Tradições 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 minidocumentários, um falando sobre o coco de Olga na comunidade do Rosário no sitio histórico e outro falando sobre o coco de Itapuã na comunidade do Sítio Santa Cruz área rural de Igarassu, em cada documentário contando com 3 depoimentos, cada um com 15 minutos, e dois vídeo debates por video conferencia transmitida pelo youtube com participação do publico através da transmissão ao vivo, com duração média de aproximadamente 2 horas cada, respeitando as normas de distanciamento da pandemia de covid-19.https://drive.google.com/open?id=1Jed-v2MhKPFlUO3R7TakXf54xcxAvVGF
12/11/2021 00:45:25 Linha 1 - Mostras de FestivaisHeberth humberto da silva Forro das antigas Live do cantor ,  "Théo Morenno" mediante a lei " Aldir Blanc " ,..no dia 3 de fevereiro de 2020 às19:36 com duração de 01:39:12 realisada com sucesso. ( Projeto / forró das antigas)segue o link de nossa live .https://youtu.be/NzuY9iNmlfchttps://drive.google.com/open?id=11NUTVGALar9L5OOWBGZHJHUhEfDxUrXM, https://drive.google.com/open?id=1l9w_DBri8PHejmdiI2i9p2wk5KLoFJvL, https://drive.google.com/open?id=1AWJvLo3SJGQPpBvtacSf1wx58wQYfBK9, https://drive.google.com/open?id=1JLsYoGyvS6YZGLEWny3A43rU3-Ifj4u9
06/12/2021 17:19:03 Linha 3 - Formações Guacira jaqueline Rodrigues Silva Oficina do saber Intuito do projeto é realiza a formação tecnica de artesão de mulheres e adolescentes de baixa  renda e assim capacitado ela obter uma renda extra para sua sustentabilidade ou até mesmo uma profissão .https://drive.google.com/open?id=1oZhu9GMzTjfHAFw_c6f04CbIn-Ey1Vqw, https://drive.google.com/open?id=1gWZCXsHxxRXOgjadTRuMfOBUJWeCvVqN, https://drive.google.com/open?id=1mCiSvhALsB5qP1Kf0pv6k2pJ874PltAF, https://drive.google.com/open?id=1G4GUUzbr5LusDHYtjbPQd76yId4sl9E0, https://drive.google.com/open?id=1E_XJBQCk_gvjX_q0Nct_RZqmCrOgXtXH, https://drive.google.com/open?id=1Z5poXr5euyveDD0E3-mT2lreq7Cq74XL, https://drive.google.com/open?id=1s1dnOHVu67U29Jv-9g2POJ4z4EJsFdi-, https://drive.google.com/open?id=1oK7jYV4a9-1TJ7Ckq2Vrha-sSFy118qE, https://drive.google.com/open?id=1szmifVbb-BP96EX9r3_Ekg9Oqj4Ilcw3, https://drive.google.com/open?id=1EilKZqr9Q_Ow8g_GG58H53pH981bsD75
28/02/2022 13:31:57 Linha 3 - Formações Jeronimo Justino da Silva JuniorDiálogos Culturais – O fazer artístico em Igarassu.Promover debates sobre os temas relativos à diversidade cultural e o fazer artístico em Igarassu, os desafios e oportunidades para o pós pandemia.https://drive.google.com/open?id=1Obft4q1jA1gaWwMlx6fojaFNiSRkvQaz

09/03/2022 21:53:51 Linha 2 - Registros Jalles dos Santos Pereira Igarassu e seus engenhos

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 cana de açúcar e seus derivados. Além do vídeo com imagens, ainda foi feito uma live dentro da página no Instagram do @conhecerugarassu, feitos também várias publicações sobre o tema, logo após a visita a vários desses engenhos, que foram: 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪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 publicações fazem com que aumente do pertencimento das pessoas  pela cidade, assim como a proposta de valorizar o que restou de uma época próspera do tempo colonial Brasileiro.

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.

Agradecimentos: Jalles Santos (@jallessantos), Inaldo Félix (@inaldo.felixs)
, Antero Assis (@anterogepeto), Fundarpe (@culturape), Roberto Carneiro da Silva e Museu Histórico de Igarassu (@mhigarassu).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://drive.google.com/open?id=1EJlMPlNFemxm3HLF1gmtleXcrooGirou, https://drive.google.com/open?id=1OVPse4PZGhi6q7V1o64SR9irKS6PlQi9, https://drive.google.com/open?id=1V815jA6WYZIto2kWNIntQDMeJr-KcMdr, https://drive.google.com/open?id=1otc9rVKjeufLKwoRDDS2zu0HrF-DoQT_

14/03/2022 09:53:31 Linha 3 - Formações Anderson Souza do NascimentoDona Emília é quem manda!O Maracatu Estrela Brilhante 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 desempenhando a primordial função de protetora do grupo. Responsável por carregar os segredos e axé dos ancestrais de um grupo de maracatu, a calunga para as religiosidades de matriz africana é a entidade que manifesta interesse em acompanhar os referidos grupos, sendo assim reconhecidas como um objeto ritual. A pesquisa do Mini Documentário "Dona Emília é quem manda" evoca a importância de reconhecer o a calunga Dona Emília como ser mítico que protege o Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu há gerações.https://drive.google.com/open?id=1Zg6yvDPAfOl_U8Vj356h8mB-1Y7FmjAc

16/03/2022 11:32:09 Linha 2 - Registros Roberto Vital Arte no Coco Roberto Vital
Projeto Arte no coco Roberto Vital.
Registra o depoimento sobre o dia a dia de um artista escultor, suas criações como materia prima principal coco e madeira.https://drive.google.com/open?id=1KBJIQUZTpWvWm1Dji2fonTPWTlcqjmzO, https://drive.google.com/open?id=1b-eRxY9LB-749J-5U6uObUrlTuTmkU0N, https://drive.google.com/open?id=1-cxYYhPRr7J3FZ0Q0aA0dPR2runfMPey, https://drive.google.com/open?id=1JfXSIP2kjS9_zZ2HKaS03o8OW77ggWPR, https://drive.google.com/open?id=11gBUpHQlB80VWbqPS9OrQfZ9hLZLAYwR, https://drive.google.com/open?id=1e2lp0Ta21sJEOdg1sjGCqtiEuliQ1gl-, https://drive.google.com/open?id=1gqxXERLGMp9JNtEpE2q9ZcMkGGr_mBqn, https://drive.google.com/open?id=10T5ERzBtATLmP4FA3EdbUtMZPZzuoAjo

21/03/2022 00:00:00 Linha 2 - Registros Victor Rafael Ferreira Fernandes da silva Musicalizando com Rafael Fernandes 

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

Link Google drive: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedA6QTJP4JxCIEFPQnLjVRY5OZfgijUfq7A6qjqg4BJKyk4Q/viewformhttps://drive.google.com/open?id=1LxPdMz2DlTGNSCAJC3vgEE5IHO17_tn4, https://drive.google.com/open?id=1dWxbXOpR4aGArIoKzN-jgnzNj43x6fM2
23/03/2022 11:00:57 Linha 2 - Registros Euclides Andrade Barros NetoKid Android e Banda Live do artista Kid Android 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. https://drive.google.com/open?id=1_UhxB9ekYEp5cdQNJ5eUIavDCs3MemgV
03/05/2022 21:30:30 Linha 1 - Mostras de FestivaisEuclides Andrade Barros NetoKid Android e Banda Nesta live, disponibilizamos 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. https://drive.google.com/open?id=1YqA02Ix4JFhrqYigBIwmZeyTGtF-Rue1

01/06/2022 17:16:29 Linha 1 - Mostras de FestivaisArtes e Bonecos 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 artistas que compõem a nossa cultura. 
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 informações e alegrias ao público que estão em  suas  casas.https://drive.google.com/open?id=1ZDhZ2haIj2nhWDjqYx-5F39IcHHmRxe5, https://drive.google.com/open?id=1IynU6jlOvBUNvWjQA9-94QsplwlxUSi0, https://drive.google.com/open?id=15Lg8f0I1yEkWWaJaLoCbK8IqwVFmqnJ4, https://drive.google.com/open?id=1Tahk7wAT9HDmWMVlEeyXBC14zi20v177, https://drive.google.com/open?id=1Ih6I1R5dLDr9gncivWmF4WMupLoPyQ04, https://drive.google.com/open?id=1QlDrkV06XRl6BYDlGRtvCG8oR_i9BHW0, https://drive.google.com/open?id=1jGdcXrXeRTzxAYtWobs3O8km7sjly-Qo, https://drive.google.com/open?id=1WTj7B2gym50biw80FgZiw-2v6Dreo1OR, https://drive.google.com/open?id=19gGayKEeUBREugcfKOAIM-sAMah_8RTj, https://drive.google.com/open?id=10G1nch24W63eQkgdTlqIo8qu3LXr-m1N

01/06/2022 17:31:20 Linha 1 - Mostras de FestivaisArtes e Bonecos 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 artistas que compõem a nossa cultura. 
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 informações e alegrias ao público que estão em  suas  casas.https://drive.google.com/open?id=1S7E4GC9HDBAV1_OTid6Wqk4yTdv-l95e, https://drive.google.com/open?id=1-xlmlDdQCyEW5cFEbmTEk-JMHZYW776n, https://drive.google.com/open?id=1EnO644uqGSy7IhZtFCPBdISd9z1JUuz7, https://drive.google.com/open?id=14ElLuzg5sdoA9NwkuMOu9Z9duTYtT2IH, https://drive.google.com/open?id=1I-Zt7cQkrIIMO7Fu5zj2KX0NAoLH8p16, https://drive.google.com/open?id=1hkGueILgQVlM2HQHBUCfLE_xyhR6EKry, https://drive.google.com/open?id=1kXYNe71Ks-7Z0QSIFA9sGHvKTa1u4XOz, https://drive.google.com/open?id=1-gwVvctRQnF_HLDKxt27eTNUmyXSRdd6, https://drive.google.com/open?id=1p7VttZwFPnxPzqRZeJfndzLayE9zD-G56lES72EDY_o

https://drive.google.com/open?id=147dJe4_nqiJHNyYZrmFnyMvAUsg2vgFN
https://drive.google.com/open?id=1u5nz0himuvRv0jyL-Rdy9LuYqsim3ljO
https://drive.google.com/open?id=1Jed-v2MhKPFlUO3R7TakXf54xcxAvVGF
https://drive.google.com/open?id=1Obft4q1jA1gaWwMlx6fojaFNiSRkvQaz
https://drive.google.com/open?id=1Zg6yvDPAfOl_U8Vj356h8mB-1Y7FmjAc
https://drive.google.com/open?id=1_UhxB9ekYEp5cdQNJ5eUIavDCs3MemgV
https://drive.google.com/open?id=1YqA02Ix4JFhrqYigBIwmZeyTGtF-Rue1
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28/06/2022 22:38:20 Linha 2 - Registros Adriana Patrícia dos Santos Dutra Projeto Tombé Igarassu 
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 imagens  reprojetadas  em ambiente fechado no studio Luz da Dança todos no município de Igarassu.

https://drive.google.com/open?id=1zzkvpgjPAMIV7dbS9-_-153oGFSRPoiw, https://drive.google.com/open?id=1JRDACTDCPigMXWnQz43xAieSnA19g2-L, https://drive.google.com/open?id=1K7iqeXgNBdKDbTQedA7ohJfqUluda4_8, https://drive.google.com/open?id=1f-zaC2Q1h0_9eZo_ojYGZsn16yDf-ry1, https://drive.google.com/open?id=1iPgY2hojx2EAdenZyNwnRbk4Jpd4EHh0, https://drive.google.com/open?id=1RXbRAvFQgVMRJVZ_wukcFnZ9kDV1dM4q, https://drive.google.com/open?id=1cuVs7CVn-zke9dnOYGo773HvScf_1wrQ, https://drive.google.com/open?id=1trMpZ01HyRdA4YEVezLqRyneIx-ppKnk, https://drive.google.com/open?id=1n76pYgrXCAuTN8LxtX1lMMYEZ_afE-lt, https://drive.google.com/open?id=1vZrGnhrl-FlklMXCGd7vibwor1Ky3ZEx
29/06/2022 12:41:51 Linha 1 - Mostras de FestivaisMaracatu Dragão Devorador de IgarassuA Cultura de Igarassu através do MaracatuApresentar o Maracatu Rural como simbolo da Cultura de Igarassu certificando que estamos numa cidade multicultural. https://drive.google.com/open?id=12IWpaeDyJpF_xpTKc7uySLNBPHKhly3R, https://drive.google.com/open?id=16mSKN89xv3S1h5DfOxkJtxcClqGrcRQS, https://drive.google.com/open?id=1930MKap7l5gE9rVxdSaelESIN5Z1WMSk, https://drive.google.com/open?id=11Dw0DMb2JHhfk0uPHUoHsiz_9YV6vJ4Y, https://drive.google.com/open?id=1i8l8G4UGmP5pDx5AXp-blk5tKAUfWWmm
29/06/2022 13:08:31 Linha 1 - Mostras de FestivaisMarco Augusto Apolinário da SilvaMostra Virtual de Rap Igarassu O M.R.I ( Mostra de Rap de Igarassu ) contou com a participação de 3 grupos de rap da cidade de Igarassu : Gel prancha, Volcan Trib e Sujistencia. Com cobertura de imagens de Rafaela Gomes e a estrutura de Rovesio som. Como apresentador tivemos Emerson Coelho. Foi uma experiência muito importante para o movimento hip hop da cidade unindo gerações de produtores dessa cultura. O materia esta disponivel no canal do Sujistencia no YouTube, podendo ser acessado por esse link : https://youtu.be/tFEZb2nPHCghttps://drive.google.com/open?id=11nb8oCyNJTOtwGJjpuQNlW23W5pjW2vS, https://drive.google.com/open?id=1IlDc3JNu7S4t9_23ZdFREhA-TMHumpow, https://drive.google.com/open?id=1kW1UthmBsoH3-yh5ifSpfPS_ox8irKfo, https://drive.google.com/open?id=1xcY305E1A2UYTd2XV_bT8nmzGr7kNREa, https://drive.google.com/open?id=1l4T71B1MPIjN3_TsrzwtDemwaTyhuPpa, https://drive.google.com/open?id=1fjCo2v8RliJT6QX0dE--gZSFntjD_Cjm, https://drive.google.com/open?id=1kF87kXlfBc2dawPc4LWeQ2OE3tPme9Sn, https://drive.google.com/open?id=1BZPS7gpvt3d6KO6Jbre6WXzdTi-FJ9Q3
30/06/2022 09:18:12 Linha 2 - Registros Maracatu Aguia de Ouro de IgarassuMeu Maracatu Deixar registrado em videos e fotos a história do Maracatu Aguia de Ouro de Igarassu e suas loas, passar nossa história para toda população de Igarassu que é amante do Maracatu.https://drive.google.com/open?id=1z78_J9DKzxl0R16hdpy5w-TwDUqR8qc4, https://drive.google.com/open?id=1ktaS9VJopkHUGOT9q7sdwHZ_MLbx23kG, https://drive.google.com/open?id=1A83om3qs04BGcoDFNS5mgfmzR0BGkRP7, https://drive.google.com/open?id=1KGHHl64VSIhTadODBVh3lVcHy0QA16gP, https://drive.google.com/open?id=1hSBCAmZDHcx1ZokUjIbSH6kN6lCSFJ2g, https://drive.google.com/open?id=1Mpai44AtUvROUxsKcEY7-YTWNlYTzB5L, https://drive.google.com/open?id=13EUr3ub6C-qDlA4AGq7W907FWzSQx29h, https://drive.google.com/open?id=1P4K8kJ5tcHmw9EWrLH0dJbAjrvuoa3qG, https://drive.google.com/open?id=1_bxAyYVDjUfYLf3V4Q6tzukRyf8Ohe4I, https://drive.google.com/open?id=1hur2O-lULtLo7NUvnP3T4-z0-Hc8c2Mz
30/06/2022 10:48:54 Linha 1 - Mostras de FestivaisSEVERINO RODRIGUES DE FARIASDVD RAMOS MATARAZZO E BANDAGRAVAÇÃO 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 ABIAS ARTE NO GALHO DIVULGAR E REGISTRAR A ARTE POPULAR FEITA COM GALHOS E RAIZEShttps://drive.google.com/open?id=1lphKf5Pulqa3yUVZ_rPRz6mLhlIZb1eL, https://drive.google.com/open?id=1906_1jLZ8rGLwJVRrJPoFWV1Nssg_4rs, https://drive.google.com/open?id=1k7_iAWtP3llg4uR_0MfgeHPivw28R1vl, https://drive.google.com/open?id=1VkAs8ov9UTygmDGRxrlzYxEaK8voBfcb, https://drive.google.com/open?id=13XQKQvDqeBOHhSwNSlgotgUtusUU9eng, https://drive.google.com/open?id=1gJCarrLcNj-hN5vwIHBtlUup1SnYuJcP, https://drive.google.com/open?id=1mzzBZwQQp0ImoCf0wW1RBd0xQYYhDoTt

30/06/2022 11:49:08 Linha 2 - Registros Gilmar de Santana BatistaEntre Versos e Loas
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=sharinghttps://drive.google.com/open?id=1-kaMaA9eqMxdUEG8E-eDICJYhiww73ag, https://drive.google.com/open?id=1H0ym4eIHJWSFkVfFDPzw6NUh6aefJKBT

30/06/2022 11:52:47 Linha 1 - Mostras de FestivaisWanderson Edson Tavares BatistaLive coco de Olga Live homenagen  ao Coco de Dona Olga https://www.instagram.com/tv/CLK0igWHQaN/?igshid=YmMyMTA2M2Y=https://drive.google.com/open?id=1XRpPxz1JwAupUioJKQVspI1gjetRo7uL
30/06/2022 11:58:03 Linha 2 - Registros CELINA VITAL DA SILVA CELINA VITAL ARTES DIVULGAR O ARTESANATO DIVULGANDO NOSSO TRABALHO E MOSTRAR MINHA ARTE PARA TODA POPULAÇÃO DE IGARASSU E OUTRO LUGARES.https://drive.google.com/open?id=1iBW5ojlHoMSK2GaiOxvWcXWtb9Ecv_SK, https://drive.google.com/open?id=1QS9DhgRgF6v8xIB9wb2A68ACnRPxY9SP, https://drive.google.com/open?id=1ziYw4cShu1mHfyvoscrFd6jnCtXMLOLR, https://drive.google.com/open?id=1J4JUeqnczWJNQhAs-NQ7pSxQJLiVGlFM, https://drive.google.com/open?id=1WKAINuVTzllLeW7Ar4MkFTUL4y3obY14, https://drive.google.com/open?id=103zWPUXRJBOcoSv1KK3_g0-fzBtYJOLg, https://drive.google.com/open?id=1PMSAtHedITcpz1-DkkNDU-13ZFvpkH_5

05/07/2022 19:05:32 Linha 2 - Registros Tiago Henrique Ferraz dos SantosRap e Periferia

Um documentário com os artistas ocais de Igarassu.

 link do projeto: https://www.youtube.com/watch?v=CKxAgQUsYiMhttps://drive.google.com/open?id=1QeZa7tzNH1HRtlbjnINZr7VuHs4WvIXd

07/07/2022 15:13:46 Linha 3 - Formações André Bezerra Lins Construção e conservação do patrimônio cultural de Igarassu

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 ICOMOS/BR), (1) APRESENTA temáticas FORMATIVAS  e DISCUTE sobre as etapas de construção colonial do patrimônio cultural de Igarassu, abordando e descrevendo aspectos tipológicos da cidade alta e da cidade baixa do Povoado e Vila de Igarassu e sua evolução - o século XVI maneirista (1516, 1535, 1548, 1564 e 1595), as ações demolidoras e reformistas pela WIC (séc XVII), a monumentalidade barroca (sec XVIII), o início do século XX (1932) abordando os paradigmas do sanitarismo e modernidade demolidora, e a sua vanguardista titulação como Cidade Monumento Estadual (1935) focada nas suas características e valores urbanísticos e arquitetônicos excepcionais lusos e ibéricos. 

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 consultores como Michel Parent, da Unesco) e para salvaguarda do conjunto urbanístico pelo IPHAN, em 1972. TRATA da Teoria Contemporânea da Conservação, da legislação patrimonial e da relação entre sociedade e poder público na conservação do Patrimônio Nacional do Sítio Histórico de Igarassu. (3) DISCUTE uma compreensão atual dos riscos de descaraterização do patrimônio, da autenticidade e da identidade recebidos dos antepassados, além de discutir os desafios para transmissão desses valores históricos e estéticos excepcionais de valor universal do sítio, dos seus monumentos e da paisagem cultural, para as gerações futuras.

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 conservação do bem cultural, permite vislumbrar um efetivo alcance extenso e prolongado. Sua disponibilização em sites e perfis de escolas e órgãos públicos e privados também fomentarão a ampliação desta meta quantitativa superior a 1.000 (uma mil) pessoas no período de divulgação, mas permanecendo como fonte de capacitação continuada. 
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 e usuário (população) sobre os riscos de descaracterização do bem cultural, sobre as restrições legais e sanções e sobre o papel do Iphan enquanto agente fiscais e dos igarassuenses enquanto agentes local com papel principal enquanto parte da identidade cultural e da memória do lugar. Por fim, pretende apresentar que a conservação primorosa desses valores, gerará a transmissão desses valores preservados às gerações futuras, o que permitirá atualmente a possibilidade real de construção de uma candidatura do Sítio Histórico à Lista do Patrimônio Mundial da Unesco.

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 agentes locais que interagem com esse acervo material e imaterial, tendo como meta a conscientização e capacitação dos três grupos de agentes (população, poder público e proprietários) acerca dos valores excepcionais do bem cultural e sobre o compromisso de não contribuir com a descaracterização de sua autenticidade e de atuar na salvaguarda (proteção e preservação) e gestão da conservação, desses valores históricos e estéticos recebidos de nossos antepassados para transmiti-los às gerações futuras.

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 Council of Monuments and Sites), instituição internacional da qual o autor é membro do Conselho Científico para Cidades e Vilas Históricas, traz pontos relevantes para DESCREVER e DISCUTIR as etapas de construção de um patrimônio cultural do período colonial, da cidade alta e cidade baixa do povoado e vila, revelando seu processo de evolução urbana, desde o século XVI maneirista (1516, 1535, 1548, 1564 e 1595), das ações demolidoras e reformistas pela WIC (séc XVII), da monumentalidade barroca (sec XVIII), ao início do século XX (1932) abordando os paradigmas do sanitarismo e modernidade demolidora, e sua vanguardista titulação como Cidade Monumento Estadual (1935), destacando suas características e valores urbanísticos e arquitetônicos excepcionais lusos e ibéricos.  
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 Council of Monuments and Sites), instituição internacional da qual o autor é membro do Conselho Científico para Cidades e Vilas Históricas, DESCREVE os processos de reconhecimento e valoração patrimonial para salvaguarda de monumentos pelo SPHAN entre 1938 e 1951 (através de pareceres de consultores como Michel Parent, da Unesco) e para salvaguarda do conjunto urbanístico pelo Iphan, em 1972. Discute a relevância sócio-cultural, artística, paisagística e econômica do conjunto do Sítio Histórico de Igarassu e os termos das restrições impostas pelo tombamento como Patrimônio Nacional (IPHAN, Processo 359-T-45, inscrição nº 51/fl.12 no Livro do Tombo Arqueológico, Arquitetônico e Etnográfico e Paisagístico de Igarassu, em 10/10/1972). TRATA da Teoria Contemporânea da Conservação, da legislação patrimonial e da relação entre sociedade e poder público na conservação do Patrimônio Nacional do Sítio Histórico de Igarassu. DISCUTE uma compreensão atual dos riscos de descaraterização do patrimônio e identidade recebidos dos antepassados, além de discutir os desafios para transmissão dos valores históricos e estéticos excepcionais do sítio, dos seus monumentos e da paisagem cultural para as gerações futuras. Por fim, a paisagem cultural desse acervo patrimonial tombado e conservado, contenedor de monumentos significativos, acervo, produção artístico e artesanal singular, manifestações populares e economia criativa, guarda autenticidade e excepcionalidade de valor universal, passíveis de reconhecimento em nível mundial pela Unesco, de acordo com o nível de gestão deste bem. 
Duração: 50 minutos https://drive.google.com/open?id=1u2RWOzrg9S9q4Z24zQ8xzlC6GCEnUpWB

https://drive.google.com/open?id=1nIn_8DMaxvUJ7OwHdKpwRWVZrAoKJIPD
https://drive.google.com/open?id=1XRpPxz1JwAupUioJKQVspI1gjetRo7uL
https://drive.google.com/open?id=1QeZa7tzNH1HRtlbjnINZr7VuHs4WvIXd
https://drive.google.com/open?id=1u2RWOzrg9S9q4Z24zQ8xzlC6GCEnUpWB

