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Muita gente se pergunta porque existem datas comemorativas.
A resposta óbvia é por seu apelo comercial, mas algumas datas
têm o relevante papel de lembrar lutas históricas por direitos. A
mulher deve ser celebrada em todos os dias do ano, mas o Dia
Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março, é um
símbolo de reflexão, para lembrar e exaltar a força feminina que
cresce a cada dia, sua diversidade e sua luta por cada vez mais
reconhecimento na sociedade.
Para homenagear todas as mulheres nesse mês, os espaços
culturais da Prefeitura de Niterói prepararam uma agenda super
especial para o público feminino, valorizando especialmente as
artistas que ao longo de todo o ano levam cultura para toda a
cidade. Com o “Samba da mulher”, Niterói abrirá um encontro
de mulheres instrumentistas, cantoras e compositoras. A roda
de samba será formada por Adriana Dutra, Mariana Ribeiro e
Mônica Mac, acompanhadas somente por instrumentistas do
sexo feminino.

que a cantora Juliana Maia faz a Elizeth Cardoso, o teatro mais
tradicional da cidade recebe também os cantores Elymar Santos
e Diogo Nogueira, este tendo como convidados Zé Katimba
e Inácio Rios. Comemorando o centenário de nascimento da
escritora Clarice Lispector, o Solar do Jambeiro convida para o
“Sarau para Clarice”.
Para além das homenagens às mulheres, a Sala Nelson
Pereira dos Santos abre seu palco para duas estrelas de nossa
música: Emicida, com o show “AmarElo”; e Benito Di Paula
apresentando sua turnê “Fim de Papo”. Março também marca
a abertura do projeto “Samba de Segunda”, para o qual o grupo
candongueiro promete levar quinzenalmente um convidado
especial e muito samba para o Teatro Popular.
Esta é apenas uma pequena mostra das muitas atrações desse
março feminino. São tantas as opções que você não deve perder
de vista nossa Agenda Cultural.

O Centro Cultural Paschoal Carlos Magno abre sua galeria
para “Delas”, uma exposição que nasce do encontro de cinco
mulheres artistas diante da urgência pela experimentação
artística. Já a Sala Carlos Couto, apresenta o olhar sensível e
poético de Fernanda Eda Paz em “Mulheres que desejam: corpo
e sexualidade na terceira idade”. A Sala escolheu também a
inesquecível Elis Regina para duas homenagens realizadas pelo
Coral Amantes da Música e pelo Clube do Choro de Niterói.
O Theatro Municipal não poderia ficar de fora dessa agenda.
Do espetáculo “Bia no Quintal do Tempo”, uma homenagem à
niteroiense Bia Bedran, passando pelas Divas do Sambalanço,
Claudette Soares, Dóris Monteiro e Eliana Pittman e pelo tributo
Foto capa/editorial: Léo Zulluh
Graffiti capa: Juliana Fervo | Graffiti editorial: Rafamon

teatro

01 a 29

04

O Quintal do Manoel

Oficina Social de Teatro
apresenta: A irmandade
das almas

domingos

7

Peça teatral infantil contemplada
pelo edital da FAN.
9h às 12h | Gratuito
Pátio – Museu de Arte
Contemporânea de Niterói

exposição
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03 a 31
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diversos

53

endereços

62

teatro

quarta

terças

A partir da história “O príncipe,
o mestre e a águia”, da tradição
sufi, uma única contadora de
histórias vai acordando contos
filosóficos ancestrais. Este
espetáculo foi selecionado na
Chamada Pública para Teatro
Adulto em novos espaços
cênicos da Prefeitura Municipal
de Niterói, Secretaria de Cultura
de Niterói, Fundação de Arte de
Niterói – FAN.
19h | Gratuito
Solar do Jambeiro

Adaptação de textos de Martins
Penna. Direção: Erika Ferreira
No dia da festa de finados,
uma confusão acontece com
vários núcleos da sociedade
carioca. Um homem que tira
proveito dos mortos; uma
moça se envolve com os
problemas do namorado, que é
coveiro; uma noviça que quer
largar o convento; três beatas
fofoqueiras. Mantendo viva
nessa encenação a comédia de
costumes que foi introduzida por
Martins Penna no cenário teatral
brasileiro, “A irmandade das
almas” é uma comédia para toda
a família, que faz pensar sobre
o lugar da mulher na sociedade,
além da hipocrisia social.
19h30 | R$ 40 (inteira) / R$ 20
(meia) / R$1 5 (com os alunos)
Teatro Eduardo Kraichete

7

teatro

teatro

04

07 a 28

As Múltiplas Faces

Espetáculo teatral infantil
“ABRIGO”

quarta

Três personagens e uma atriz.
O texto cômico de Regina
Alves fortalece a crítica social
em esquetes que descortinam
personagens que poderíamos
encontrar nas esquinas de
Niterói, com seus dramas e
vivências. Intervenções musicais
de Juçara Freire e Daniel
Scarmont.
19h30 | R$ 20
Solar do Jambeiro

07

sábado

Contando um conto e
aumenta um ponto

sábados

A casa de uma família é
desapropriada para a construção
de uma obra pública. Depois de
vagarem sem rumo pela cidade,
decidem retornar à sua antiga
morada e reviver seus sonhos.
Este espetáculo foi selecionado
na Chamada Pública para Teatro
Infantil em novos espaços cênicos
da Prefeitura Municipal de Niterói,
por meio da Secretaria Municipal
das Culturas e Fundação de Arte
de Niterói.
10h | Gratuito
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno

07 a 28
sábados

Improvisadores

A contadora de história
Alessandra Honorata traz esse
belíssimo espetáculo que cativa a
criançada por onde passa.
15h | R$ 30 (inteira) / R$15 (meia)
Espaço Cultural INTER’ART

8

O espetáculo tem como dinâmica
de apresentação o teatro de
improvisação, permitindo ao ator

interpretar algo que não foi
previamente pensado, escrito ou
elaborado. Os atores e atrizes
agem de forma a fazer com que
o público participe ativamente da
criação da história. A proposta
da peça é realizar uma comédia
de situações, por meio de sátiras
de acontecimentos cotidianos,
passando pelos gêneros do
humor, a fim de fazer com que
o público se identifique com as
diversas situações narradas.
16h30 | R$ 30 (inteira) / R$ 15
(meia)
Espaço Cultural Correios de
Niterói

11

quarta

Oficina Social de Teatro
apresenta: O doente
imaginário, de Molière
Direção: Reinaldo Dutra

O hipocondríaco Sr. Argan
decide casar sua filha mais
velha com o filho de seu rico
médico. Angélique, que já estava
apaixonada por outro rapaz,
resiste às pressões paternas com
a ajuda de sua criada Toinette,
causando uma verdadeira
confusão na família, fazendo cair
as máscaras de todos aqueles

que supostamente só desejavam
o bem de seu pai.
19h30 | R$ 40 (inteira) / R$ 20
(meia) / R$ 15 (com os alunos)
Teatro Eduardo Kraichete

14 e 15

sábado e domingo

Overdose – O início do fim

Peça do dramaturgo Tony Ribeiro
com adaptação e direção de
Regina Alves, vem trazer algumas
questões que nem sempre
ficam claras. Será mesmo que
o dinheiro manda? Sobrenome
pesa? Até onde vai a influência
de um nome quando o assunto
é drogas? E como agir quando se
descobre a sexualidade de um
filho? Este espetáculo vem para
mexer com você!
19h30 | R$ 30 (inteira) / R$ 15
(meia)
Espaço Cultural INTER’ART

20 a 29

sexta a domingo

Frida Kahlo – A Deusa
Tehuana

9

teatro
Volta ao cartaz em março, após
três anos circulando por todo o
Brasil, o monólogo Frida Kahlo
– A deusa Tehuana, com a atriz
Rose Germano, integrando a
programação especial do Mês
da Mulher. FRIDA KAHLO,
A DEUSA TEHUANA, um
monólogo não biográfico
livremente inspirado no diário e
na obra da pintora mexicana, pela
primeira vez em Niterói, fará uma
curtíssima temporada de apenas
seis apresentações.
sextas e sábados, às 20h; domingos,
às 19h | R$50 inteira / R$25 meia
Teatro da UFF

21

sábado

Intimidade Impublicável

A Cia Sport Eventos que ficou
em 2° lugar na Etapa-Janeiro do
Festival de Esquetes do Espaço
Cultural INTER’ART traz seu
espetáculo na íntegra. O que
será que acontece dentro de
um motel? Três casais e seus
dilemas amorosos abordam a
sedução, os medos da impotência
e as conquistas. Uma comédia
romântica com texto e direção da
Sport Eventos.
19h30 | R$30 inteira / R$15 meia
Espaço Cultural INTER’ART

10

teatro

21 a 29

sábados e domingos

Bia no Quintal do Tempo
– Uma homenagem à Bia
Bedran

pode atravessar nossas escolhas,
afetando todo um coletivo.
Em “Roleta Russa”, o público é
convidado a participar de um
jogo com a própria Morte, tendo
como único trunfo a esperança.
16h | Gratuito (1kg de alimento
não perecível)
Teatro Popular Oscar Niemeyer

26

quinta
Bia decide visitar sua memória e
reviver momentos importantes de
sua vida: as inspirações, as histórias
ouvidas e contadas na infância, as
viagens pelo folclore brasileiro e
sua passagem pela TV.
Dia 21 e 22 às 16h; dia 28, às 16h
e às 18h; dia 29, às 16h | Gratuito
(distribuição de ingressos na
bilheteria 1 hora antes do início do
espetáculo. Sujeito à lotação do
teatro)
Teatro Municipal de Niterói

25

quarta

Roleta Russa – Cia Euphoria

Um espetáculo reflexivo que traz,
de forma interativa e dinâmica,
uma crítica potente à violência das
guerras e ao individualismo que

Mandando a Letra

O Espetáculo Mandando a Letra
nasceu da ideia de interpretar
letras de músicas
clássicas ou populares em forma
de teatro. Além das letras de
trabalho com
poesias e muito improviso
fazendo com que o público
participe da performance
viva e Teatral. Emissão de
Certificado
16h às 17h | Sala Audiovisual |
Classificação: Livre | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

27 a 29

sexta a domingo

Renato Russo – O Musical
Há mais de 12 anos em cartaz,
o espetáculo “Renato Russo
– O Musical” é apresentado

no Teatro Popular em edição
comemorativa dos 60 anos de
existência do cantor brasiliense
que fundou uma das mais
conhecidas e aclamadas bandas
de rock do Brasil, a Legião
Urbana. O enredo do musical
retrata desde a juventude “punk”
em Brasília, quando fundou a
banda Aborto Elétrico, até o
sucesso da Legião Urbana. O
quebra-quebra num show em
Brasília e os problemas com
drogas estão na encenação que
promete causar grande emoção
no público.
sexta e sábado, às 20h; domingo,
às 19h | R$ 20 (inteira) / R$ 10
(meia)
Teatro Popular Oscar Niemeyer

28

sábado

Festival de Esquetes

Companhia de teatro, ator
profissional ou amador, venha
mostrar sua arte com tema livre.
Tempo máximo 10 min. Taxa
+ regulamento R$ 10, só serão
validadas as inscrições com valor
pago.
Para mais informações,
entre em contato pelo e-mail
espacoculturalinterart@gmail.
com ou pelo WhatsApp (21)

11

teatro
98946-4004. Produtor Cultural João
Roberto.
19h | R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)
Espaço Cultural INTER’ART

exposição

28 e 29

necessidade de diálogo e
coragem para enfrentar situações
conflituosas.
16h | R$ 40 (inteira) / R$ 20
(meia)
Teatro da UFF

O trenzinho da caipira

31

sábado e domingo

terça

12º Ciclo de Leituras
Dramatizadas

Em março, o grupo Lekolé
apresenta, em apenas um final
de semana, o musical infantil “O
trenzinho da caipira”, para crianças
de zero a seis anos, no Teatro da
UFF. Espetáculo musical infantil,
O trenzinho da caipira presta
uma homenagem ao compositor
brasileiro Heitor Villa-Lobos e
conta a história de duas crianças
que decidem ajudar uma estrelinha
que caiu do céu na sua trajetória
até o mar, proporcionando várias
aventuras, encontros com outros
amigos e, também, com um vilão.
A trama, voltada para crianças bem
pequenas, na faixa etária entre
zero e seis anos, ressalta valores
importantes como amizade,

12

Galileu Galilei, de Bertolt Brecht
O ano de mil seiscentos e nove
pegou fogo: o cientista Galileu
Galilei calculou por A + B que
o Sol não se mexe e que a Terra
se move.
19h | Gratuito
Teatro Municipal de Niterói

segunda a sexta

Bem Brasil

Tapetes populares, a preço
acessível no mercado, dão o
tom da exposição da artista
visual e psicanalista Clara
Infante. Eles nos remetem
a um Brasil esfacelado em
suas políticas públicas e, ao
mesmo tempo, múltiplo em
seus movimentos alternativos
diante das adversidades.
As tramas são desfeitas,
retrançadas, reconfiguradas.
Geram linha, plano e espaço
de potência criativa. Os rolotês
multicoloridos nos falam
de um Brasil multifacetado,
miscigenado, plural e sobretudo
resiliente. Está visível uma
memória de “retiradas”, de
recortes que nos remetem a
uma “falta”, assentindo nessas
subtrações uma eco-lógica de
precariedades que nos assolam
aqui e no mundo. Expressam
uma maleabilidade, criando
estruturas pouco comuns e de
contornos às vezes imprecisos.
Causam um estranhamento,
mas falam de uma coragem de
dar transparência ao sentir. É
uma construção poética que
mantém a simplicidade e articula
cor, desenho, pintura, costura

e escultura. Bem Brasil lava a
minha alma e nos remete a uma
“volta por cima” que também a
arte torna possível. Curadoria:
Desireé Monjardim.
9h às 17h | Gratuito
Sala José Cândido de Carvalho

01 a 15

terça a domingo

O prazer é nosso

A exposição conta com obras
realizadas durante os 15 anos de
existência do OPAVIVARÁ!, um
dos coletivos de artistas visuais
baseados no Rio de Janeiro com
mais tempo de existência. O
corpo é o elemento central da
exposição e será capaz de ativar
obras que lidam com os nossos
diversos sentidos.
10h às 18h | R$ 10 (inteira) / R$
5 (meia) Niteroienses, moradores
e visitantes de bicicleta têm
gratuidade
Salão – Museu de Arte
Contemporânea de Niterói

01 a 15

segunda a domingo

Uma luz sobre a cidade

A nova exposição da Galeria de
Arte UFF rememora a mostra
de mesmo nome ocorrida em

13

exposição

exposição
1985, na qual teve como questão
central o artifício da luz nas artes
visuais. Na primeira montagem,
a presença de lâmpadas, neons e
objetos retroiluminados estavam
em todas as peças expostas,
algo marcante e inovador para
a época. A mostra original
foi composta por obras de
Carlos Fajardo, Iole de Freitas,
Lygia Pape, Maurício Bentes,
Thereza Simões e Tunga; nomes
consagrados das artes visuais.
Nesta nova montagem em
pequeno formato, serão exibidos
os registros realizados em
1985, a exemplo dos textos do
catálogo e imagens digitalizadas
de slides produzidos há 35 anos.
segunda a sexta, das 10h às 22h;
sábado e domingo, das 13h às 22h
| Gratuito
Galeria de Arte UFF

01 a 19
terça a sexta

Máscaras de Carnaval
“Quem é você”

No carnaval de 2008, os
curadores, cenógrafos e
colecionadores Jorge Mendes
e Jorge Guedes caminhavam
pelas ruas do Rio quando
encontraram um vendedor

14

de máscaras de carnaval. Em
conversa com o senhor ficaram
sabendo que ele passava o ano
recolhendo materiais em obras
que trabalhava, como papel de
saco de cimento, e que produzia
durante o ano para vender no
carnaval. Na conversa com o
artista autodidata, se interessaram
pelas máscaras e decidiram
comprar todas, pois não havia
uma igual a outra. O senhor, de
nome Manoel, ficou surpreso pois
até aquele momento não tinha
vendido nada e estava desanimado
acreditando que as pessoas
tinham perdido o interesse nesse
tipo de arte. A inspiração para
o nome da exposição se deu,
não só como uma homenagem à
música de Chico Buarque “noite
dos mascarados”, como também
pela temática carnavalesca, e,
principalmente devido às várias
tentativas dos colecionadores,
nos anos seguintes, de localizar
o artista até então anônimo.
Relato dos Colecionadores: Jorge
Mendes e Jorge Guedes.
Terças, das 10h às 14h; quartas às
sextas, das 10h às 18h
Gratuito
Sala Carlos Couto – Teatro
Municipal de Niterói

01 a 22

terça a domingo

Em colaboração com o sol

Exposição individual do artista
Eduardo Navarro. A exposição
traz um projeto de ação feito a
partir da luz solar. Apresentada
uma vez por semana, um grupo
de performers realiza uma espécie
de coreografia com a luz solar
que entra pela varanda. Uma série
de desenhos que dialogam com
a arquitetura do museu também
será mostrada.
10h às 18h | R$ 10 (inteira) / R$
5 (meia) Niteroienses, moradores
e visitantes de bicicleta têm
gratuidade
Varanda – Museu de Arte
Contemporânea de Niterói

01 a 29

terça a domingo

Ceará, terra que ilumina

A nova exposição do Museu
Janete Costa de Arte Popular, com
curadoria de Jorge Mendes, presta
uma homenagem ao Estado do
Ceará, terra de luz, de romaria
e festa, de luta e resistência. A
mostra contará com cerca de 40
artistas e aproximadamente 70
obras originais, algumas inéditas,
que retratam a religiosidade

popular e o universo mágico
entre o sagrado e o profano
presentes na força da arte
cearense.
10h às 18h | Gratuito
Museu Janete Costa de Arte
Popular

01 a 31

terça a domingo

O país ocupado: Antonio
Dias, Antonio Manuel, Ivan
Serpa e Rubens Gerchman
na coleção João Sattamini”
Exposição de longa duração
traz obras de quatro artistas
significativos da Coleção João
Sattamini, que compõe o acervo
do MAC Niterói: Antônio Dias,
Rubens Gerchman, Antônio
Manuel e Ivan Serpa. A mostra é
uma homenagem que o Museu
presta ao importante legado do
colecionador João Sattamini,
falecido no final de 2018.
10h às 18h | R$ 10 (inteira) / R$
5 (meia) Niteroienses, moradores
e visitantes de bicicleta têm
gratuidade
Mezanino – Museu de Arte
Contemporânea de Niterói

15

exposição

exposição

02 a 14

02 a 21

A voz do inconsciente

Rafael Vicente – Pinturasocupação

segunda a sábado

segunda a sábado

negra, mãe, moradora de favela
Carolina Maria de Jesus. Curadoria
de Jordão Pablo de Pão.
10h às 17h | Gratuito
Sala de Leitura Carolina Maria de
Jesus – Coordenadoria Municipal de
Direitos Humanos

02/03 a 18/05
terça a sábado

Cícero Dias – Novos
Olhares

O artista Rafael Ribeiro apresenta
obras de forte expressão visual
e de tendência abstracionista.
Com uma paleta de cores vivas,
intensas e dramáticas, o artista
elabora suas imagens por meio
de uma linguagem simbólica
que alude à dicotomia razão x
emoção. O tema do inconsciente
é o caminho escolhido para
percorrer sua expressão artística
de modo livre e pessoal.
11h às 18h | Gratuito
Espaço Cultural Correios de
Niterói

16

O artista apresenta uma mostra
composta de desenhos, pinturas
e uma grande instalação com
lâmpadas de LED. A sua pintura
é um recorte da paisagem urbana
onde usa muita perspectiva e
closes de ângulos improváveis.
A exposição terá a Curadoria de
Gilberto Abreu.
11h às 18h | Gratuito
Espaço Cultural Correios de
Niterói

02 a 31

segunda a sábado

Poéticas de Carolina

Exposição de trabalhos gráficos
com suportes alternativos
privilegiando o jornal, o lambelambe, o caixote de madeira, a
incursão ao mundo da escritora

e dos brinquedos na formação
das crianças e interagir com
diferentes sentimentos e
memórias do público a partir
da apresentação de brinquedos
e brincadeiras presentes ao
longo de nossas vidas. Além da
exposição de brinquedos do
acervo e brinquedos recentes nos
salões, todos podem participar de
animadas brincadeiras no jardim
do Museu. Apoio do SESC.
12h às 17h | Gratuito
Museu do Ingá

Espaço inclusivo de
experimentação sensorial onde se
busca romper com a comunicação
unicamente visual das exposições e
proporcionar novas possibilidades segunda a sábado
Um dedo de arte: o mundo
de interação entre o público
e o museu. Para isso, toda a
pop, surreal e digital
programação foi pensada a partir
da perspectiva da acessibilidade.
A sala “Experiências do Olhar”
reforça a trajetória de exposições
multissensoriais do Museu do Ingá.
12h às 17h | Gratuito
Sala Experiências do Olhar – Museu
do Ingá
Após o Carnaval, as cores ganham
a Galeria La Salle por meio da
arte pop de Diego Moura, cujo
trabalho retorna ao caminho
terça a sábado
cultural do Unilasalle-RJ depois de
Projeto Brincar é voar fora
uma bem-sucedida exposição em
da asa...
2018. Os quadros de Moura vêm
A exposição tem por objetivo
ganhando projeção nacional desde
abordar a importância do brincar

03/03 a 29/04

02/03 a 31/05

17

exposição

exposição
2015, quando ele começou
a apresentar para o público
sua produção artística criada a
partir do auxílio da tecnologia
do celular. É através do
aparelho móvel que ele estuda
novas formas, cores e traços,
posteriormente transportados
para a realidade orgânica com
tinta e pincel. Nesta mostra, o
público vai poder conhecer de
perto 22 obras. Indo do homem
comum a celebridades como
Lady Gaga (que já elogiou seu
trabalho), Elton John, Anitta e
Rita Lee, Moura retrata perfis
a partir de uma leitura muito
particular, sempre com grandes
olhos, e uma boca que salta do
rosto.
Inauguração: 03 de março, terça,
às 19h30
Gratuito
Galeria de Arte La Salle

04 a 15

segunda a segunda

Retorno, de Thereza
Brunnet

Depois de 17 anos, Thereza
Brunnet retorna ao Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno
com sua exposição intitulada
“Retorno”. Aos 92 anos, a artista
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ainda mantém sua paixão pela
pintura geométrica. Privilegiando
tons de azul e vermelho, a artista
apresenta quadros e cartões.
O fio condutor da trajetória
de Thereza Brunnet pode ser
buscado pela interação do
espectador com suas figuras
harmoniosas; uma síntese que
une diferentes momentos da
artista que começou a pintar
no início da década de 70, na
liberdade ilimitada que a arte traz
em si, em revelar, de maneira
cifrada e sutil. Nascida em 1928,
a artista carioca, orientada por
Ivan Serpa e Abelardo Zaluar,
realiza diversas exposições
individuais na década de 70, tais
como na Galeria Celina; Galeria
de Artes Industriais Casabella;
e na Galeria Sérgio Milliet
(FUNARTE). Em Niterói, conta
com exposições na Le Chat
Galerie e no Museu do Ingá;
em Friburgo - RJ, no Centro de
Cultura; no Projeto Arco-Íris,
da FUNARTE, nos estados do
Maranhão e Piauí; e “Trabalhos
Geométricos e Naifes” no
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno - Niterói, 2003.
Abertura: 03 de março, terça, às
18h.
segunda a sexta, das 10h às 17h;

sábados, domingos e feriados, das
10h às 15h | Gratuito
Galeria Quirino Campofiorito –
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno

06 a 31

terça a domingo

10º Entreartes

Esta edição tem como tema
“Portugal, o que me trazes?”.
Exposição de obras que
celebram uma relação que já
dura mais de quatro séculos,
com tradições e heranças
culturais. Este projeto foi
aprovado pela Chamada Pública
02/2019 da Prefeitura Municipal
de Niterói, Secretaria de Cultura
de Niterói, Fundação de Arte de
Niterói – FAN.
10h às 18h* Nos domingos, a
visitação é encerrada às 15h30
Gratuito | Solar do Jambeiro

07

sábado

Ativação Brasa Ilha

No dia 7 de março ocorrerá a
ativação da Brasa Ilha no pátio
do MAC Niterói. A obra faz
parte da exposição “O prazer
é nosso”, uma coletânea com
obras realizadas pelo coletivo
OPAVIVARÁ! ao longo dos seus
15 anos. Vai ter churrasco, pizza,
música, e “chuvaverão” além do
passeio de Remotupy pelo pátio
do museu.
12h às 19h | Gratuito
Pátio – Museu de Arte
Contemporânea de Niterói

07 a 21
sábados

Ativação “Em colaboração
com o sol”
A ação “Em colaboração
com o sol”, que faz parte da
exposição de mesmo nome
do artista Eduardo Navarro,
foi apresentada pela primeira
vez em Reykjavik, na Islândia,
em 2017, é um ato coletivo e
colaborativo com o próprio
sol: sete pessoas trajam roupas,
máscaras e espelhos dourados
desenhados pelo artista e
dialogam com raios de luz que

19

exposição

exposição
atravessam o céu e vão de
encontro ao museu. Uma vez
por semana – aos sábados –,
portanto, o astro-rei agirá como
um coreógrafo que desenha
uma coreografia que não é fixa
– o sol pode ser o mesmo, mas
certamente os movimentos feitos
na Islândia não serão os mesmos
articulados aqui em Niterói,
dentro desse edifício projetado
por Oscar Niemeyer e que há
muito interessava o artista. Cada
um dos participantes se articula
em uma movimentação do raio
de sol que vai de espelho para
espelho, de corpo para corpo.
16h30 às 17h | | R$ 10 (inteira)
/ R$ 5 (meia) Niteroienses,
moradores e visitantes de bicicleta
têm gratuidade
Rampa e Varanda – Museu de
Arte Contemporânea de Niterói

fotos, mostrando a emoção e a
poesia dos músicos de Rock.
Com olhares distintos, os 3
fotógrafos traduzem em fotos
momentos marcantes da música
brasileira e internacional!
Abertura: 06 de março, sexta, às
18h
segunda a sexta, das 10h às 17h;
sábados, domingos e feriados, das
10h às 15h | Gratuito
Sala Hilda Campofiorito – Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno

estética e artística, Ira Etz
faz uso das possibilidades da
pintura, fotografia e expressão
visual. Suas telas tomam outra
dimensão, ao utilizar camadas
de imagens, com tinta acrílica e
montagens com fita adesiva.
11h às 18h | Gratuito
Espaço Cultural Correios de
Niterói

07/03 a 18/04

Delas

segunda a sábado

Outro lado

07 a 31

segunda a segunda

Social Rock Club

Uma exposição dos registros
produzidos pela equipe de
fotografia do Social Rock Club,
formada pelos fotógrafos
Marcelo Oliveira, Rafael
Catarcione e Rafael Ramos.
Momentos mágicos de
apresentações eternizados em

20

A artista plástica Ira Etz tem o
propósito de promover uma
investigação estética nas áreas
da pintura e da fotografia. O
objetivo é apresentar suas
experimentações com colagem
e tratamento de imagem em
laboratório. Tendo por fio
condutor questões de natureza

21/03 a 02/05
segunda a sábado

Emoção e substantivo

12/03 a 30/04
segunda a segunda

A proposta nasce do encontro de
sete mulheres artistas diante da
urgência pela experimentação de
afetos-ação para a reinvenção de
processos artísticos. Atentas aos
atravessamentos híbridos como
caminhos de criação, diante
da crescente necessidade de
resistência dos corpos femininos
no cotidiano da arte e da vida.
Unidas, elas buscam expandir
as possibilidades do que é ser
mulher e de suas representações
na sociedade contemporânea. A
insurreição é DELAS!
Abertura: 19 de março, quinta, às 18h
segunda a sexta, das 10h às 17h;
sábados, domingos e feriados, das
10h às 15h | Gratuito
Galeria Quirino Campofiorito –
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno

A artista visual Ana Paula Soares
resgata as memórias afetivas e
sua herança ancestral utilizando
técnicas mistas: crochê, costura,
bordado, acrílica, spray, esmalte
de unha, vidro, inox, ferro e
outros materiais reaproveitados.
A exposição procura relacionar,
de forma lúdica, dois espaços
aparentemente antagônicos:
a natureza e a vida urbana.
A proposta é que o visitante
possa buscar a melhor versão
de si mesmo para encontrar
o equilíbrio entre estas duas
dimensões.
11h às 18h | Gratuito
Espaço Cultural Correios de
Niterói

21

exposição

exposição

25/03 a 17/04

28

Mulheres que desejam

Inauguração da exposição

terça a domingo

Exposição de fotos que é
resultado das oficinas de
expressão corporal e fotografia
realizadas durante o projeto
“Mulheres que desejam: corpo
e sexualidade na terceira idade”.
Um tema ainda tabu em nossa
sociedade é aqui retratado com
um olhar sensível e poético
para corpos e subjetividades
que, com o passar dos anos,
não deixam de desejar a vida e
o mundo. Fernanda Eda Paz é a
artista responsável pelo projeto,
que traz fotos de sua autoria e
também algumas feitas por suas
alunas.
Abertura: 24 de março, terça, às 19h
terças, das 10h às 14h;
quartas e sextas, das 10h às 18h;
sábados e domingos, das 15h às 18h
Gratuito
Sala Carlos Couto
Teatro Municipal de Niterói

sábado

individual do artista Glauco
Rodrigues
12h às 18h | Gratuito
Salão – Museu de Arte
Contemporânea de Niterói

28

sábado

Inauguração da exposição

individual da artista Yuli Yamagata
12h às 18h | Gratuito
Varanda – Museu de Arte
Contemporânea de Niterói

28/03 a 02/05
segunda a sábado

Finício

técnicas e materiais e convida
o visitante a refletir sobre a
relação entre o fim e o início.
A construção das obras se deu
a partir de vivências reais e
conceitos abstratos, dentre eles,
a filosofia que diz: “tudo se inicia
a partir de um fim”. Em paralelo,
soma-se ao subjetivo ideológico,
a experiência concreta vivida
pelo autor numa viagem que
partiu do Rio de Janeiro em
direção ao “Fin del Mundo”,
como é conhecida a cidade mais
austral do globo, Ushuaia, na
Argentina.
11h às 18h | Gratuito
Espaço Cultural Correios de
Niterói

O artista plástico português
João Moura reúne um conjunto
de trabalhos recentes e do
seu acervo, organizados em
duas séries: Caras e Mãos
e Memorabilia. A proposta
é contrapor os dois seres
presentes numa mostra artística:
o “eu” do artista e o “outro” do
espectador. Esta distinção entre
o próprio ser e o ser do outro,
alteridade, provoca o visitante a
olhar com os seus próprios olhos
e, ao mesmo tempo, com os
olhos do outro.
11h às 18h | Gratuito
Espaço Cultural Correios de
Niterói

28/03 a 16/05
segunda a sábado

Alteridade

O artista Ale Maia e Pádua traz
em sua nova mostra, desenhos
elaborados com diferentes
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música

música

03

terça

Coral Amantes da Música
“Elis, uma grande mulher”

No mês da mulher, o Coral
Amantes da Música homenageará
a grande intérprete, considerada
por muitos, a melhor cantora
brasileira de todos os tempos.
Trazendo peças do vasto
repertório de Elis, sob a
regência da Maestrina Fátima
Mendonça e com arranjos
desenvolvidos exclusivamente
para o canto em grupo e com
outros criados exclusivamente
para o Coro, pelo pianista e
arranjador Leandro Campanate,
o grupo garante diversão e
entretenimento. Repertório:
Vivendo e Aprendendo a Jogar,
Vou deitar e Rolar e Samba do
Avião.
19h | Gratuito (distribuição de
80 senhas meia hora antes da
apresentação – sujeito à lotação)
Sala Carlos Couto – Teatro
Municipal de Niterói

Katimba e Inácio Rios

O músico volta ao palco do
teatro depois do sucesso que
foram os shows em 2019.
Dessa vez, ele contará com as
participações de Zé Katimba e
Inácio Rios, duas gerações da
mesma família no samba.
19h | R$ 30
Teatro Municipal de Niterói

06 a 08

sexta a domingo

Elymar Santos

Show em homenagem às
mulheres com repertório
eclético do recém-lançado
projeto “Elymar 30 anos”.
sexta, às 20h; sábado, às 19h;
domingo, às 18h | R$ 100
Teatro Municipal de Niterói

04

07

CLÁSSICOS DO SAMBA
Diogo Nogueira
Participações especiais: Zé
24

Samba da mulher

quarta

sábado

A cidade de Niterói abrirá o
fim de semana dos encontros

de mulheres instrumentistas,
cantoras, compositores e
produtoras pelo Dia Internacional
da Mulher.
A roda de samba será formada
pelas cantoras Adriana Dutra,
Mariana Ribeiro e Mônica
Mac acompanhadas pelas
instrumentistas Gleice do
Pandeiro, Michele Jesus, Sandra
Negretty, Vanessinha do Cavaco
e Yasmin Alves que fará uma linda
homenagem às mulheres tão
importantes e necessárias para o
nosso samba.
Para tornar esse encontro mais
agradável, contaremos com uma
deliciosa feira de gastronomia e de
artesanato, além de atividades para
as crianças.
14h | Gratuito (1kg de alimento não
perecível)
Teatro Popular Oscar Niemeyer

07

Sábado

Sarará Crioula

Apresentação musical em que
a artista Nilze Benedicto e
convidados traçam um panorama
histórico das mulheres negras
que marcaram a música popular
brasileira.
20h | R$ 30 | Livre
Solar do Jambeiro

07 e 08

sábado e domingo

Emicida

Emicida exalta as coisas simples da
vida e a grandeza da humanidade
no experimento social AmarElo.
Em novo trabalho de estúdio, o
rapper paulista conecta as pessoas
pelo o que elas têm em comum,
usando o amor como ponte. O
artista busca reunir heranças,
referências e particularidades
encontradas na magnitude da
música brasileira. Usando o rap
como fio condutor, Emicida soma
o clássico ao moderno em uma
incursão que ele ousa chamar de
neo-samba, também responsável
por elevá-lo ao mesmo patamar
dos grandes mestres.
20h | R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos
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música

música

08

Domingo

Orquestra de Ukuleles da
UFRJ

A Orquestra de Ukuleles da UFRJ
se apresenta pela terceira vez no
Solar do Jambeiro. No repertório,
clássicos da Música Popular
Brasileira em arranjos do Maestro
Vinícius Vivas.
Concerto do Circuito Niterói
Solar.
16h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

10

terça

Clube do Choro de Niterói

fizeram e fazem parte da história
deste gênero. No mês em que se
comemora o Dia Internacional da
Mulher, o destaque desta edição
será a inesquecível Elis Regina
Carvalho Costa ou simplesmente
ELIS REGINA, nascida em 17
de março. Conhecida por sua
competência vocal, musicalidade e
presença de palco, é considerada
por muitos críticos a melhor
cantora popular do Brasil.
19h30 | Gratuito (distribuição de
100 senhas meia hora antes da
apresentação – sujeito à lotação
Sala Carlos Couto – Teatro
Municipal de Niterói

11

quarta

Músicos: Paulinho do Bandolim
(bandolim), Leo Fernandes (violão
de 7 cordas) Phelipe
Ornellas (cavaquinho) e Diogo
Barreto (pandeiro). Produção
Executiva: Eduardo Jones
O Clube do Choro de Niterói
inicia sua quinta temporada na
Sala Carlos Couto com uma justa
homenagem às musicistas que
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Show das 4 - Dóris
Monteiro & Jane Duboc Divas da Bossa
Com Dóris Monteiro & Jane
Duboc
Músicos: André Gonçalves
(violão), Jefferson Horta
(contrabaixo) e Moacir Neves
(bateria)
Jane Duboc & Doris Monteiro.
Dois grandes nomes femininos
de duas gerações diferentes da
música brasileira, unem-se no
show “Divas da Bossa”, abrindo

a temporada de 2020 da série
“Show das 4”, no Teatro da UFF.
16h | R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Teatro da UFF

11

quarta

Música na Varanda – Facção
Caipira e Carlos Posada

A Facção Caipira lança o segundo
álbum, “Do Lugar Onde Estou Já
Fui Embora” (Toca Discos/2019),
que ousa misturar o stoner rock
com o brega, passeando pelo
blues com pitadas brasileiras
de frevo, marchinhas e outros
atrevimentos. Gravado na lendária
Toca do Bandido e produzido
por Felipe Rodarte junto do
próprio grupo, o álbum provoca
um abandono ao passado e
posterior recomeço, mas não sem
antes emocionar com timbres,
sensações e histórias. O show
do novo disco já circulou por

unidades do Sesc RJ (Ramos,
Madureira e Niterói), Sesc SP
(Belenzinho) e contou com um
registro ao vivo no Sofar Sounds.
Em 2020 a Facção apresenta
ainda um show inédito com o
compositor Posada, propondo
novas versões para suas canções e
convidando-o a somar em músicas
do disco “Do Lugar Onde Estou Já
Fui Embora”.
Carlos Posada apresenta com
sua voz e violão, canções de seus
três álbuns: “Posada”, “Isabel”
e “Posada e o Clã”, além de
composições do seu próximo
trabalho.
18h | Gratuito
Varanda do Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno

11

quarta

CLÁSSICOS DO SAMBA
Alexandre Marmita Samba
do Marmita
No show, o cantor, compositor
e integrante do Samba do
Trabalhador relembrará sua
história através dos sucessos de
seus 2 CDs, além das canções
cantadas por ele nos 4 CDs do
Samba do Trabalhador.
19h | R$ 30
Teatro Municipal de Niterói

27

música

música

12

quinta

Duo Magda Belloti e
Talitha Peres: 25 Anos de
Diálogo Musical

O Duo Magda Belloti e Talitha
Peres comemora no ano de
2020, 25 anos de formação
dedicados à música de câmera
nacional e internacional. No
programa de obras de VillaLobos, F. Mignone, L. Fernandez,
G. Gershwin, G. Puccini,
Chiquinha Gonzaga cujos
versos cantados homenageiam
musicalmente os sentimentos e
aspectos da essência feminina.
18h30 | R$ 20 (inteira) / R$ 10
(meia)
Teatro da UFF

12

quinta

Encruza + Jards Macalé

Da junção dos grupos paulistanos

28

Metá Metá e Passo Torto se
originou a Encruza, que para além
de sua importante colaboração
em trabalhos de artistas como
Elza Soares e Criolo, deixou
sua reconhecida marca estética
na música popular brasileira
produzida neste século. O grupo
contará ainda com a participação
especial do “professor” Jards
Macalé que após 20 anos
sem lançar um trabalho de
composições inéditas, lançou
em 2019 o disco Besta Fera que
conta com a participação direta de
membros da “Encruza”.
20h | R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos

13

sexta

Meio-Fio

Em sua segunda edição no Teatro
Popular Oscar Niemeyer, o
Meio-fio é um evento musical
que tem como proposta levar
arte independente para todos
os cantos da cidade, divulgando
trabalhos autorais num formato
simples, urbano, itinerante
e adaptável ao ambiente das
apresentações.
19h à 00h | Gratuito (1kg de
alimento não perecível)
Teatro Popular Oscar Niemeyer

13

sexta

Marcos Hasselmann

O show “Sinatra 100 anos”
é uma homenagem para “A
VOZ” com Marcos Hasselmann
e Sampa Combo Band. Com
um repertório contendo os
seus grandes sucessos, desde
seu começo como crooner da
Big Band de Tommy Dorsey,
passando pelos musicais,
televisão e por clássicos do
cinema de Hollywood. Frank
Sinatra foi sem dúvida a figura
mais importante da música
popular do século passado,
com músicas como Fly Me To
The Moon, Come Fly With Me,
Cheek To Cheek, New York
New York, My Way, Strangers In
The Night.
20h | R$ 40 (inteira) / R$ 20
(meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos

Síndico, cuja última apresentação
foi no palco deste teatro.
sexta, às 20h; sábado, às 19h | R$60
Teatro Municipal de Niterói

14

Sábado

Daniel Scarmont

Em seu show, Daniel Scarmont
traz sua influência de blues, soul
e rock, sua vivência entre ritmos
nacionais como funk e samba e
mescla com sucessos nacionais
e internacionais com doses de
poesia e leveza.
19h30 | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

14 e 15

sábado e domingo

A arte é mulher

13 e 14

sexta e sábado

Banda do Síndico Tributo
a Tim Maia – 22 anos de
saudade

Os músicos de Tim Maia farão
junto ao público niteroiense uma
grande homenagem ao eterno

Com Lan Lanh (multiinstrumentista), Jussara Silveira
(cantora) e Numa Ciro (cantora).
Direção: Cristina Moura.
Músicos: Maíra Freitas (teclados,
programações e arranjos), Irene
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música

música
Egler (violão e arranjos) e Lui
Rabello (violão).
Idealizado pela multiinstrumentista Lan Lahn, o
espetáculo “A arte é mulher”
integra a programação especial
do Mês da Mulher, no Teatro da
UFF, em março.
sábado, às 20h; domingo, às 19h |
R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)
Teatro da UFF

14 e 15

sábado e domingo

João Gabriel

Começou a cantar aos oito
anos de idade em Niterói, Rio
de Janeiro. De lá para cá, João
Gabriel lançou seis álbuns.
Mais recentemente, emplacou
a canção “Eu Quero sempre
Mais” na trilha sonora da novela
global “O Outro Lado do
Paraíso”. O CD “Mais de Mim”,
lançado em 2016, conta com a
participação de referências da
música sertaneja brasileira como
João Bosco & Vinícius na música
“Coloca Aí no Viva Voz”, Maiara
& Maraisa na música “Amanhã
Tem Mais” e Thaeme & Thiago
na música “Dois Idiotas”.
20h | R$ 80 (inteira) / R$ 40
(meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos
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15

domingo

Concerto – Abertura de
Temporada OSN 2020

A Orquestra Sinfônica Nacional
realiza o concerto de abertura
da temporada de 2020, sob o
comando do Regente Convidado
Javier Logioia Orbe, no Cine
Arte UFF.
10h30 | R$ 30 (inteira) / R$ 15
(meia)
Cine Arte UFF

18

quarta

Música no Terraço –
Mariposa e Sávio

“Mariposa”, transformação e
resistência. Idealizado por Aline
Peixoto e Analuh, cantoras,
compositoras e instrumentistas,
o show traz uma seleção de
músicas autorais e covers de
compositoras brasileiras que

conquistaram espaço no cenário
musical nacional e internacional,
para cantar ao público sobre a
luta feminina.
Sávio, cantor e compositor
niteroiense, foi criado em uma
família imersa no contexto
musical. Nos últimos anos, se
apresentou em bares e casas
de shows diversas da cidade.
Atualmente, aos 20 anos, está
engajado em seu projeto autoral
que propõe outras perspectivas
na cena de uma Nova MPB
e do cenário independente.
Em linhas modestas e faixas
intimistas, Sávio mescla vários
estilos musicais apresentando
misturas que partem do Samba
e da Bossa Nova até influências
da música eletrônica. Em janeiro,
lançou duas, de um total de 5
músicas que farão parte do seu
EP “Moletom” produzido por
Vinícius Pitanga, João Damian e
participações de muitos amigos.
18h | Gratuito
Terraço do Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno

Mingo Silva Lançamento do
CD “Mingo Silva – Arte do
Povo”

Com uma voz diferenciada
que é peculiar e uma maneira
carismática de cantar, o sambista
niteroiense lançará seu CD,
interpretando sambas de sua
autoria e de compositores já
consagrados.
19h | R$ 30
Teatro Municipal de Niterói

19

Quinta

Seresta no Solar

O projeto músico-líterohumorístico, Chão de Estrelas,
apresenta seu repertório de
variada MPB, com predominância
para páginas românticas das
antigas serenatas de rua, além de
poesias e piadas.
17h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

19

quinta

Moyses Marques

18

quarta

CLÁSSICOS DO SAMBA

Em quase 20 anos de carreira, se
dedicou aos ritmos brasileiros,
em especial o samba de raiz, o
forró pé de serra e a chamada
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música

música
MPB. Se tornou um talentoso
sambista, seu repertório autoral
inclui parcerias suas com poetas
brasileiros da nova e da antiga
geração. Já dividiu o palco com
nomes como Chico Buarque,
Arlindo Cruz, Paulinho da Viola
e em 2019 lançou seu primeiro
DVD chamado “Passatempo”.
20h | R$20 (inteira) / R$10 (meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos

20

sexta

Quarteto Ártemis Vênus e
os caminhos do amor

20

sexta

Coisas da Antiga

Em Homenagem ao mês das
mulheres, o Grupo Choro
Malandro convida Nilze
Benedicto para interpretar os
maiores sucessos das nossas
divas do samba.
17h às 18h30 | Espaço Café Paris
| Classificação: Livre | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

20 e 21

sexta e sábado

Benito Di Paula

listadas entre as mais tocadas no
Brasil e no mundo. Entre seus
maiores sucessos destacamse “Charlie Brown”, “Mulher
Brasileira”, “Retalhos de Cetim”
e “Do Jeito Que A Vida Quer”.
20h | R$ 80 (inteira) / R$ 40
(meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos

20 e 27
sextas

Show Social Rock Club

Apresentações musicais com
convidados do Social Rock Club.
18h | Gratuito
Terraço do Centro Cultural
Paschoal Carlos Magno

21

Sábado

Fascinação: Voz, Violão e
Saudade
Em homenagem ao mês da
mulher, o concerto, conduzido
apenas por mulheres, apresenta
árias e conjuntos operísticos
de algumas das óperas mais
consagradas, numa roupagem
leve e contemporânea.
20h | R$ 40
Teatro Municipal de Niterói

32

Um dos grandes ícones da
música brasileira apresenta sua
turnê “Fim de Papo”. Na década
de 70, inovou ao introduzir
o piano ao samba, criando
quase que um novo estilo,
com sonoridade única e muita
personalidade. Não demorou
muito para que suas canções
estivessem, constantemente,

Apresentação de voz e violão
em que Lis Romero executa
um repertório baseado em Elis
Regina.
19h30 | R$ 30 | Livre
Solar do Jambeiro

21

O coro niteroiense vem se
destacando no mundo coral
como o coro brasileiro mais
premiado em concursos
internacionais. Nesse concerto,
apresentará um repertório
complexo e pouco executado no
Brasil.
19h | R$ 30
Teatro Municipal de Niterói

22

Domingo

Instituto Villa Lobos

Concerto de música erudita.Esta
apresentação é fruto de uma
parceria do Solar do Jambeiro
com o Instituto Villa-Lobos, da
UNIRIO.
16h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

sábado

Boca Que Usa
33

música

música

22

domingo

Cibele Camerata –
Quebrando o Silêncio: a
arte e a voz da mulher no
Barroco

Cibele estreia no Centro de
Artes da UFF com o programa
“Quebrando o Silêncio: a arte
e a voz da mulher no Barroco”,
um panorama da atuação da
mulher no barroco, seja como
compositora, instrumentista ou
personagem. O grupo é formado
por alguns dos melhores
músicos do país especializados
na interpretação historicamente
orientada do repertório barroco
com instrumentos de época.
10h30 | R$ 20 (inteira) / R$ 10
(meia)
Cine Arte UFF

25

quarta

Coro Aprendiz na Sala de
Cultura Leila Diniz

Composto por 27 crianças e
jovens entre 13 e 24 anos – além
de professores – o Coro exalta
em seu repertório composições
e artistas brasileiros. Nomes
como Luiz Gonzaga, Cartola,
Tim Maia e até os jovens

34

músicos da Banda Melim
estarão presentes no roteiro da
apresentação. A performance
aposta em refinamento e
inovação, apresentando-se
com até oito vozes abertas
simultaneamente, além de
executar percussão corporal em
uma das canções. Essa edição
conta ainda com a participação
de grupos instrumentais formado
pelos próprios coristas, em
duetos, trios e quartetos que
levarão o som dos instrumentos
para enriquecer a série.
12h30 | Gratuito
Sala de Cultura Leila Diniz

25

26

quinta

Claudette Soares, Dóris
Monteiro e Eliana Pittman

As Divas do Sambalanço
O Sambalanço é um gênero
musical derivado do samba que
se fortaleceu após o surgimento
da Bossa Nova e encontrou
intérpretes perfeitos como as 3
cantoras selecionadas para este
projeto inédito.
19h | R$ 60
Teatro Municipal de Niterói

26

quinta

Adriana Dutra

quarta

CLÁSSICOS DO SAMBA
Pedro Ivo Show de
encerramento da turnê
“No Apito da Barca”

O cantor encerrará a turnê do
seu álbum solo lançado em 2017.
É presença frequente nas casas
de samba badaladas de Niterói
como Boteco do Lira, Toca do
Gambá, Quilombo do Grotão e
diversas outras.
19h | R$ 30
Teatro Municipal de Niterói

A cantora, natural de Niterói,
começou aos 7 anos cantando
em igrejas junto a um coral
onde faziam apresentações
dominicais. Hoje se destaca
nas rodas de samba pelo Rio
de Janeiro, fazendo do samba

seu gênero musical. Com o seu
projeto “Nega de Crioulo” com
a participação especial da “Nega
Crioulo”, grupo de músicos que
acompanham a cantora. Seu
repertório varia dos grandes
nomes do samba e mostra
também seu lado compositora,
apresentando 4 músicas inéditas.
20h | R$ 20 (inteira) / R$ 10
(meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos

27

sexta

Gloria Bomfim

A cantora baiana lança seu
3° álbum, Chão de Terreiro,
homenageando temas da cultura
afro-brasileira. São cantigas de
santo, sambas, samba-de-roda
e toadas. Seu canto primitivo,
forte, verdadeiro, despretensioso
e absolutamente intuitivo é um
diamante bruto que representa,
de forma emocionada, a cultura
dos terreiros de candomblé,
trazida pelos negros africanos
e mantida aqui pelos mestiços
brasileiros.
20h | R$ 40 (inteira) / R$ 20
(meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos

35

música

música

27

28

Juliana Maia Viva Divina
– Um Tributo a Elizeth
Cardoso

Equale – Da Bahia a Minas

sexta

No mês das mulheres, a cantora
volta ao palco do teatro para
homenagear uma das maiores
cantoras do Brasil, a divina
Elizeth Cardoso, que comemora
o seu centenário neste ano.
20h | R$ 60
Teatro Municipal de Niterói

27

Sexta

Nosso Som

Apresentação musical com as
artistas Juçara Freire e Joyce
Kelly, trazendo um repertório de
composições autorais que unem
música e poesia.
19h | R$ 30 | Livre
Solar do Jambeiro

38

sábado

Equale sempre se destacou pela
originalidade na interpretação
da Música Popular Brasileira,
contemplando em seu repertório
novos compositores, assim
como os já consagrados. Estará
relançando seus dois primeiros
CDs nas plataformas digitais e
montando o show Da Bahia a
Minas com canções dos 3 álbuns.
O repertório contempla músicas
da Bahia de Gilberto Gil, das
Minas de Milton e com músicas
do também baiano Dorival do 3º
álbum Na Praia de Caymmi.
20h | R$ 40 (inteira) / R$ 20
(meia)
Sala Nelson Pereira dos Santos

29

domingo

Maria Helena, pianista –
Homenagem a Beethoven
pelos 250 anos de
nascimento
Mestra em Música pela UFRJ,
defendeu tese sobre Mignone,
que escreveu uma suíte
especialmente para o assunto
de sua tese. Como solista
e camerista, exerce intensa

atividade. Tocou diversas vezes
em Paris, Londres e Madri,
além de em Amsterdam, Viena,
Estocolmo, Nova Iorque,
Washington, Cidade do México,
Buenos Aires, Lisboa, Coimbra,
Porto, Belgrado, Santiago
de Compostela, Estocolmo,
Cuenca, Vigo, Guadalajara,
Zamora, Campo de Criptana,
Almansa, Albacete, La Roda e, na
Copa da Cultura, na Alemanha.
12h | Doação sugerida: alimentos
não perecíveis e material de
limpeza
Fundação Cultural Avatar

bugigangas cênicas, propõe
brincadeiras lúdicas ao público
através de canções que convidam
todos a dançar coreografias
super curiosas, imitar sons e
movimentos, participar de rimas
e, em alguns momentos, subir ao
palco e interagir de forma ainda
mais direta com o grupo.
17h | R$50 inteira | R$25 meia
Sala Nelson Pereira dos Santos

29

domingo

BRINCADEIRAS
MUSICAIS DO
VIOLÚDICO

Da TV para os palcos, o
repertório que virou um especial
de televisão gravado nos estúdios
da TV BRASIL resultou em
um show incrível. Em formato
expandido e com outras canções
inéditas, o show apresenta
composições super interativas do
Violúdico, mesclando diversos
gêneros e ritmos musicais
contagiantes, surpreendentes.
Com muita manipulação de

39

cinema

cinema

06 a 27

18

Psicanálise e cinema –
Shakespeare e Lacan

Cine Nikiti: Diz a Ela Que
Me Viu Chorar

sextas

Exibição de filmes da obra do
dramaturgo William Shakespeare
sob o viés psicanalítico lacaniano,
seguido de debates com as
considerações de um psicanalista
e de um convidado estudioso
das artes cênicas. As tragédias
shakesperianas adaptadas para o
cinema são fontes de questões
da natureza humana, as quais
constituem pontos difíceis de
serem dialetizados. O objetivo
é estimular a articulação destas
questões e o intercâmbio
no campo da pesquisa, na
investigação científica e na
prática discursiva.
13h às 17h | Gratuito
Espaço Cultural Correios de
Niterói

40

Quarta

O documentário de Maíra Bühler
apresenta pessoas que vivem
em um hotel social de São Paulo
e lidam com o uso abusivo de
crack enquanto vivem histórias
de amor e afeto. Vencedor do
prêmio de Melhor Filme no
“Olhar de Cinema – Curitiba Int’l
Film Festival”. Após a exibição
haverá debate.
19h | Gratuito | 16 anos
Solar do Jambeiro

24

terça

Cine República

My Name is Now, Elza Soares
O documentário de Elizabete
Martins Campos
aborda a cantora Elza Soares,
ícone da música brasileira, numa
saga que
ultrapassa o tempo, espaço,
perdas e sucessos. Uma
fênix, que com a força da
natureza transcende e canta
gloriosamente. Melhor
Documentário pelo Júri
Popular no Grande Prêmio
do Cinema Brasileiro. Após a

exibição haverá debate com a
musicoterapeuta Chris Accioly.
Emissão de Certificado
15h às 17h| Sala Audiovisual |
Classificação: Livre | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

30

segunda

Cine Jazz

Apresentação musical com
o artista convidado Maurício
Einhorn, compositor de clássicos
gravados por muitos jazzistas,
homenageando o harmonicista
e guitarrista belga Toots
Thielemans seguida de exibição
de filme. O Cine Jazz é uma
realização da Secretaria das
Culturas-FAN com curadoria de
Paulo Renato Rocha.
19h | Gratuita | 14 anos
Solar do Jambeiro
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literatura

literatura

2 a 31

06

07

Zélia e Jorge – um caso de
amor à mesa

Os mistérios de Clarice

Sobre risos, drinks&dates 2

segunda a sexta

Exposição de fotografias, textos e
receitas que traçam um panorama
sobre o amor dos escritores
Zélia Gattai e Jorge Amado a
partir de registros ligados à arte
de alimentar e encontrar amigos.
Curadoria de Jordão Pablo de Pão
e de Luanna Pão.
10h às 15h | Gratuito
Espaço de Convivência Zélia Gattai

04 a 28

sexta

Comemorando os 100 anos de
Clarice Lispector, Dilia Gouveia
fala textos e monta um panorama
da vida da homenageada
acompanhada pelos músicos Zezé
Vargas e Júlio Morgado.
19h | R$30 | Livre
Solar do Jambeiro

07

sábado

Sarau para Clarice

10

A hora do conto: “Strega
Nona: a avó feiticeira”,
recontado por Tomie de
Paola.

CONTA E CRIA
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Sessão de autógrafos do livro de
Nanda Pimentel. Às 16h, uma
roda de leitura em que as suas
crônicas, guiadas pela ousadia e
pelo desafio que é se encontrar
na verdadeira simplicidade, serão
lidas por artistas convidadas com
irreverência, sensibilidade e bom
humor.
16h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

terça

quartas e sábados

Apresentar o fantástico universo
da literatura infantil e despertar o
gosto pela
leitura são os objetivos do setor
Educativo da Biblioteca Parque de
Niterói. Com
muita brincadeira e alegria nos
encantaremos com as histórias da
grande escritora
Ruth Rocha. Venha participar
da contação de história e da
confecção de objetos
de arte.
Quartas 16h | Sábados 14h30
Sala Infantil | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

sábado

Sarau de múltiplas artes para
comemorar o centenário de
nascimento da escritora Clarice
Lispector. Participação dos poetas
Ligia Helena Carvalho e Vini
Borges e da atriz Regina Alves.
No segundo momento, apenas
serão lidas/apresentadas obras
da homenageada. No final, terá
microfone livre.
13h30 | Gratuito | Solar do Jambeiro

Para crianças de todas as idades.
10h30 | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal
Anísio Teixeira

11

quarta

Mulheres – uma visão
artística

A acadêmica Matilde Carone
Slaibi Conti versa sobre as
mulheres na literatura, em
uma homenagem pelo seu Dia
Internacional.
17h | Gratuito
Academia Niteroiense de Letras

13

Sexta

Mulheres Incríveis

Mulheres Incríveis conta a
trajetória de 3 mulheres com
pouca visibilidade social ou
politica: Mãe Beata de
Iemanjá,Mãe Arlene do Katendê
e D.Aparecida. Essasmulheres
enfrentaram dificuldades comuns
à todas as outras mulheres
mas com suas qualidades e
criatividade, construíram uma
visão emancipadora, e passaram
a ter alternativas em seu dia a
dia, de forma a terem uma ação
empreendedora, não só com

43

literatura
suas famílias mas também com o
seu entorno e a sociedade.
15h às 17h | Sala Multiuso |
Classificação: Livre | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

14

sábado

Um Brinde à Poesia

A Jornalista e poeta Lucília
Dowslley apresenta edição em
homenagem ao Dia da Mulher,
reunindo poetas, compositores
musicais e fotógrafos. Tem
microfone aberto. É só se
inscrever na hora para o
Momento D’versos. Consagrado
em Niterói, o Movimento
segue para completar 21 anos,
com atividades ininterruptas,
promovendo a poesia, artistas e
estimulando a leitura.
15h | Gratuito
Museu de Arte Contemporânea
de Niterói

44

literatura

14

sábado

Sarau Flores Seremos
Mulher

O Sarau contribui com o
Círculo Cultural de Niterói,
divulgando artistas da cidade
e de outros estados. O Sarau
tem apresentações com artistas
de diversas áreas: Bailarinas,
Cantores, Poetas, Poetisas,
Teatro, intervenções artísticas,
lançamento de livros e sorteios.
Emissão de certificado.
11h às 15h | Sala Multiuso |
Classificação: Livre |Gratuito|
Biblioteca Parque de Niterói

15

domingo

Contação de História:
“Construindo Castelos”

Autora: Renata Antunes Evaristo
Braga – Docente da Fundação
Logosófica. Ilustração: Juliana
Góes
11h | Gratuito
Coreto do Campo de São Bento

16

segunda

Sarau para Carolina

Um sarau para que os Direitos

Humanos nunca sejam
esquecidos, como na obra de
Carolina Maria de Jesus. O
microfone é aberto para os
artistas que quiserem dividir
suas obras ou suas vivências.
Curadoria do Coletivo Afeto
Poético.
18h às 21h | Gratuito
Sala Multiuso – Coordenadoria
Municipal de Direitos Humanos

17

terça

Noite de autógrafos

Obra: “Um sábado depois do fim
do mundo”
Editora: JD&EG Publicações
Autor: Jornalista João Carlos
Viegas
A realidade contemporânea,
que não poupa ninguém de suas
ciladas, dá o tom do romance
“Um sábado depois do fim
do mundo”, do jornalista João
Carlos Viegas. O livro chega ao
mercado editorial nacional num
momento crucial da história
humana, em que a vida e muitos
dos seus valores tidos como
sólidos, parecem esfarelar diante
da banalização de tudo.
19h | Gratuito
Sala Carlos Couto – Teatro
Municipal de Niterói

18

quarta

Clarice Lispector, um
patrimônio literário

A acadêmica Dília Gouveia
apresenta um panorama sobre
a vida e a obra de Clarice
Lispector, como parte das
comemorações pelo centenário
de seu nascimento.
17h | Gratuito
Academia Niteroiense de Letras

19

quinta

Sarau Delas

Atividade da programação
comemorativa pelo Mês das
Mulheres com parceria da
CODIM.
Horário: | Classificação Livre |
Espaço Café Paris |Emissão de
Certificado|
Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

22

Domingo

Leia Mulheres

O clube de leitura abre sua
temporada no Solar do Jambeiro
com um bate papo sobre o
livro “Fun Home” da cartunista

45

literatura
americana Alison Bechdel, com
mediação de Giselle Veiga,
Mariana Rio e Sarah Casimiro.
14h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

24

terça

Projeto “Vida” com Regina
Costa
Vamos ler juntos e trocar ideias?
10h30 | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal
Anísio Teixeira

literatura
abordam questões humanas,
como o amor, o corpo e as
relações humanas, que buscarão
diálogo com a memória afetiva
do espectador.
20h | Gratuito | 16 anos
Solar do Jambeiro

27

29

Clube de Leitura

Afeto Poético

sexta

26

quinta

A hora do conto: “O baú
das histórias”, recontado
por Gail E. Haley.

Domingo

O coletivo Afeto poético sediado
em Niterói, lança seu primeiro
fanzine celebrando a amizade
e a literatura, arte que o une.
Participam D’Paula, Jordão Pablo
de Pão, Lígia Helena Carvalho,
Nilze Benedicto, Rebeca
Carvalho, Regina Alves, Sol de
Paula, Vini Borges e Wellington
Carvalho.
14h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

25

quarta

Livro: “Sonho de um homem
ridículo”, de Fiodor Dostoiévski.
Mediação: Dília Gouveia
10h | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal
Anísio Teixeira

Sarau do poeta

Os acadêmicos da Niteroiense
lerão poetas que já ocuparam
cadeiras na instituição em
homenagem ao Dia Municipal do
Poeta.
17h | Gratuito
Academia Niteroiense de Letras

26

Quinta

Todo Poema é Um Convite
Ciclo de Leituras Dramatizadas
da ATACEN. A leitura fará
a teatralização dos poemas
escritos por Dimas Daniel que

46

28
Para crianças de todas as idades.
10h | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal
Anísio Teixeira

Sábado
Lançamento do Coletivo
de Mulheres Poetas

Sarau e roda de conversa para
apresentação e divulgação do
Coletivo de Mulheres Poetas, da
cidade de Niterói.
16h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

47

permanente

artesanato

01 a 29

sábados, domingos e feriados

Feira do Campo de São
Bento
9h às 15h | Gratuito
Campo de São Bento

07 e 28
sábados

Feira de Artesanato da
Praça Getúlio Vargas

1º e 3º sábado do mês
9h às 15h | Gratuito
Praça Getúlio Vargas – Icaraí

08

domingo

Feira da Orla de São
Francisco

Segundo domingo do mês
12h às 20h | Gratuito
São Francisco

11

quarta

Feira Crô

Organizada pelo Coletivo de
Relações Orgânicas, a feira
acontece toda segunda quartafeira do mês.
14h às 22h | Gratuito
Praça Leoni Ramos (Cantareira)

48

segundas e quartas

Visita mediada “Da Pedra
ao Palácio”

Um passeio em que são
discutidos temas como cidadania,
política e arte, além de contar,
através de dinâmicas e reflexões,
a história do Judiciário e a razão
do Palácio estar em Niterói.
Às 11h e às 14h | Gratuito
Antigo Palácio da Justiça
segunda a domingo

Visita Mediada – Reserva
Cultural Niterói

O Cinema Reserva Cultural
Niterói é um espaço cultural
único, projetado pelo arquiteto
Oscar Niemeyer, que conta com
cinco salas de cinema de última
geração, diferentes opções
gastronômicas, uma galeria
de exposições de arte e uma
livraria. Conheça mais sobre
essa obra de Niemeyer e sua
relação com a cidade de Niterói.
Para agendamentos: turismo@
reservacultural.com.br
10h às 19h | Gratuito
Reserva Cultural Niterói
terças a sábados

Música, Teatro, Dança,
Pintura, Escultura,
Arquitetura, Literatura,

Cinema, Quadrinhos,
Fotografia, Arte Digital...
Tudo isso é ARTE!

A BPN tem um acervo incrível
sobre essas expressões artísticas;
conheça aqui algumas dessas
obras. Lembrando que todos
os livros da mesa podem ser
emprestados, basta levá-los ao
balcão de empréstimo com o
seu documento, protocolo ou
carteirinha.
11h às 19h | Gratuito
Biblioteca Parque Niterói
terça a sábado

Sementes de
Encantamento

Agende uma contação de
histórias em sua escola ou
venha até a Biblioteca Parque.
ouvireducativo.bpn@gmail.com
Biblioteca Infantil – Biblioteca
Parque de Niterói
terça a domingo

Projeto Livros para adoção
A troca de livros promove o
intercâmbio de ideias e registros
e democratiza o acesso ao
prazer literário. Não precisa
doar para ficar com um livro.
Se quiser, pode apenas lê-los no
nosso Solar.
Contate: memoria.
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permanente
solardojambeiro@gmail.com.
10h às 18h | Gratuito
Solar do Jambeiro
terça a domingo

Sala Maria Jacintha

Exposição de mobiliário, objetos
e materiais que resgatam
produção e vida da teatróloga
Maria Jacintha. Curadoria de
Marise Rodrigues, Jordão Pablo
de Pão e Leonardo Simões.
10h às 18h | Gratuito
Solar do Jambeiro
terça à sexta

Visita Mediada

A Biblioteca Parque de Niterói
tem dinamizado os acervos
e propiciado descobertas
sobre o espaço da Biblioteca.
Com brincadeiras, literatura e
contação de histórias, mediamos
a visitação na Biblioteca. Agende
com sua escola ou creche
para conhecer este espaço de
prestígio da nossa cidade, basta
enviar um e-mail para: educativo.
bpn@gmail.com
10h30 às 11h30; 14h às 15h30 |
Gratuito
Biblioteca Parque Niterói
terça a sábado
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permanente
Visita Histórica

Sabemos que você já conhece
a Biblioteca Parque de Niterói.
Mas conhece a sua história, sua
construção e a história da cidade
de Niterói quando ela era capital
do Estado do Rio de Janeiro?
Venha conhecer o charmoso
prédio da Biblioteca Parque
Niterói, recordando a memória
histórica da Praça da República
e o conjunto arquitetônico que
a compõe. É só mandar um
e-mail dizendo o dia, horário e
quantas pessoas desejam fazer
a visita que nós agendamos.
Agendamento pelo e-mail:
agendamento.bpn@gmail.com
11h às 18h30 | Gratuito
Biblioteca Parque Niterói
terça a domingo

Visitas Mediadas ao Museu
Janete Costa

Conversas sobre as exposições
em cartaz, que buscam
apresentar ao público o universo
das artes e dos saberes populares
a partir de um entendimento
poético, cognitivo e sensorial das
obras e das trajetórias de vida
dos artistas.
10h às 17h30 | Gratuito
Museu Janete Costa de Arte
Popular

terça a domingo

Sala da Memória

Conheça imagens e objetos
que apresentam um recorte de
nossa história factual e afetiva!
Visita sem necessidade de
agendamento.
10h às 18h | Gratuito
Solar do Jambeiro
terça a domingo

Leia no Solar

O acervo de nossa Sala de
Leitura é composto por livros de
autores niteroienses ou sobre
Niterói, além de literatura em
geral. Você pode lê-los pelo
Solar! Caso queira doar livros,
entre em contato: coordenacao.
solardojambeiro@gmail.com
10h às 18h | Gratuito
Solar do Jambeiro
terça a domingo

Igreja de São Lourenço dos
Índios

Patrimônio cultural tombado
de Niterói, a Igreja de São
Lourenço dos Índios fica aberta
para visitação todo terceiro
domingo do mês, das 8h às 17h.
A construção centenária foi parte
da fundação da aldeia de São
Lourenço, primeira ocupação
portuguesa em território

tupiniquim, que depois viria a se
tornar a cidade de Niterói.
8h às 17h | Gratuito
Igreja de São Lourenço dos Índios
terça a domingo

Jardim aberto

O Solar do Jambeiro mantém
seu jardim aberto para que o
público possa realizar leituras,
encontros, piqueniques e sessões
de fotografia. Não é permitido o
uso de mobiliário em atividades
no jardim, nem fotografias no
interior do casarão sem prévio
contato. Contate: producao.
solardojambeiro@gmail.com
para informações.
10h às 18h | Gratuito
Solar do Jambeiro
terça a domingo

Visitação Histórica
Monitorada

Visitação guiada pelo complexo
do casarão do século XIX,
referência em azulejaria colonial
portuguesa no Brasil. Grupos
devem agendar visita através de:
adm.solardojambeiro@gmail.
com
10h às 18h | Gratuito
Solar do Jambeiro
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permanente
quarta a domingo

Jardim aberto

O Museu do Ingá mantém
o jardim aberto para que os
visitantes possam realizar
leituras, piqueniques, encontros,
usufruindo da sombra das
árvores e da tranquilidade da
área externa. Para a realização
de sessões de fotografia é
necessário obter autorização
prévia. Contate: producao.
museudoinga@gmail.com
12h às 17h | Gratuito
Museu do Ingá
sábados

Tai Chi Chuan no Horto de
Itaipu
Treino aberto com Marcus Maia
do Grupo ToTAO.
8h | Gratuito
Horto de Itaipu

01

domingo

Roda de Capoeira Angola
- Grupo Ilê de Angola

Patrimônio Cultural da
Humanidade, as rodas de
capoeira preservam a cultura
popular e a tradição na cidade
de Niterói. As rodas mensais
acontecem todo primeiro
domingo do mês sob condução
do Mestre Formiga, na sede do
grupo. O grupo Ilê de Angola
atua com a pratica, preservação
e divulgação da Capoeira Angola
em Niterói desde 1996.
10h | Gratuito – Contribuição
voluntária
Travessa São Luiz 718 – Largo da
Batalha, Niterói.

02 a 30
segundas

Aulas de Dança de Salão

Henrique Passos e Renata Vidal
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tem uma proposta de DANÇA DE
SALÃO PARA TODOS de forma
lúdica, descontraída e agradável
para todas as faixas etárias. Onde
você pode optar pela aula em um
dos espaços de dança. A dança
é uma atividade completa para
amenizar todo tipo de conflito
causado no dia a dia, sendo
recomendado desde a infância até
a terceira idade.
Mais informações pelo telefone: (21)
98334-6398 (Renata Vidal).
15h às 17h – iniciantes
17h às 19h40 – intermediário/
avançado
Gratuito
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno

03 a 26

terças, quartas e quintas

Oficina de Dança de Salão

A Oficina de dança para adultos
contempla o bem estar do corpo
através dos
movimentos da dança e da beleza
da música, criando um espaço de
convivência
afetiva.
Quarta: 11h às 12h30
Terça e Quinta: 14h às 15h30
Sala Multiuso | Classificação: Livre
| Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói
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03 a 31
terças

Oficina de Teatro com
Clarissa Worcman

O objetivo principal da oficina
é possibilitar aos participantes a
criação de um espaço para
reflexão e diálogo sobre
questões humanas a partir de
técnicas teatrais.
Terça-feira 15h45 às 17h Sala
Infantil | Classificação: Livre |
Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

03 a 31

Curso Livre de Teatro
Básico

Com atriz, preparadora de
elenco e escritora Regina Alves
Turma 1: sábados, das 10h às 12h
Turma 2: terças e quintas, das
17h às 19h
Para maiores informações
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entre em contato com o
espaço (21) 98946-4004/ (21)
99809-6294 ou pelo e-mail:
espacoculturalinterart@gmail.com
Espaço Cultural INTER’ART

03 a 31

Oficinas do Museu do Ingá
Oficina de Cerâmica: terça
a quinta, das 10h às 17h.
Professora: Gláucia. Mais
informações: (21) 99922-3872
(Rosita).
Oficina de Escultura: terça
a quinta, das 10h às 17h.
Professor: Carlos Van Der Ley.
Mais informações: (21) 996982419 (Carlos).
Oficina de Gravura: terça,
quarta ou quinta, das 11h às
16h. Professor: Ricardo. Mais
informações: (21) 2717-2893
(recepção do museu).
Museu do Ingá

04 a 25

05 a 26

Ensaios do Coral Vozes de
Niterói

Aulas de Dança Tradicional

quartas

Para todas as idades, com
repertório baseado nas músicas
do folclore brasileiro e da MPB.
Mais informações pelo telefone:
(21) 99622-9038 (Maestro Sérgio
Furtado).
10h às 11h30 | Gratuito
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno (Varanda)

quintas

Oficina de Danças Brasileiras
com Viviane Brito, professora
de Dança e integrante do grupo
Roseira D’Água.
Mais informações pelo telefone:
(21) 99674-3695 (Viviane Brito).
18h às 19h | Gratuito
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno (Terraço)

04 a 25

06 a 27

Entre linhas, pontos,
intervenções e diálogos –
Oficina de crochê

Forró no Paschoal

quartas

sextas

terças

quinta

Venha dançar conosco! O
projeto tem como objetivo
promover o acesso a aulas de
forró a baixo custo.
Maiores informações pelo
telefone: (21) 99335-5172 (Úrsula
Silva).
18h às 19h
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno

9h às 11h l 13h às 15h | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal
Anísio Teixeira

10h30 | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal Anísio
Teixeira

Oficina gratuita de percussão
de ritmos populares brasileiros.
Serão abordados os

Mediação: Rita de Cassia
14h às 15h | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal Anísio
Teixeira

03 a 31

05

Clube de jogos: xadrez,
dama, máquina do
tempo, dominó e banco
imobiliário.

Oficina de musicalização
com a professora Delfina
06 a 27
Maria Vaz para crianças de 9 sextas
meses a 2 anos de idade.
Coletivo Cocairé
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seguintes ritmos: côco, caroço,
cacuriá, bumba-boi entre outros.
Utiliza
instrumentos artesanais, afinados
a fogo e tocados a mão, para
formação do 1º
bloco regional de carnaval de
Niterói. Emissão de Certificado
14h às 18h
Classificação: Livre
Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

07 a 28
sábados

Musicalização Infantil com
Tatu Canta Cá
A oficina de música brincante
trabalha com a essência de
musicalização infantil
através do corpo e de
brincadeiras musicais. O grupo
apresenta músicas
populares e folclóricas que
desenvolvem a linguagem, o
ritmo e o senso melódico
e harmônico.
10h30 às 11h30 | Sala Infantil |
Classificação: Livre | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói
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07 e 21

07

Seminário de Arte e
Psicanálise

2° Encontro de Danças
do Espaço Cultural
INTER’ART

sábados

Seminário comandado pelo prof.
Alexandre Sá, do Fórum do
Campo Lacaniano de
Niterói tem por objetivo
explicitar, discutir e aprofundar a
produção contemporânea em
artes visuais à luz da teoria
psicanalítica e vice-versa. Trata-se
de um seminário gratuito,
inevitavelmente construído em
conjunto, que deseja pensar tais
relações para além de
uma abordagem estrita,
objetivando uma expansão
de suas áreas de atuação e
interesse.
11h às 12h30 | Sala Multiuso
Classificação: Livre | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

07

sábado

Aula de Biodança

Aula que busca a elevação do
nível de saúde e uma melhoria na
comunicação dos alunos através
de exercícios e músicas.
09h às 10h30
Gratuito | Pátio – Museu de Arte
Contemporânea de Niterói

sábado

O Encontro de Danças busca
reunir a história por trás dos
movimentos. Cada encontro
abordará dois estilos de dança.
Será possível conhecer os
costumes, tradições, raízes de
cada dança e sua importância.
Neste mês teremos a capoeira
com o mestre Dennis e a Dança
de Rua com a coreógrafa Mayara
Ylo. Uma pergunta para vocês
responderem no dia da nossa
roda de conversa: o que as duas
manifestações têm em comum?
17h | R$ 30 (inteira) / R$ 15
(meia)
Espaço Cultural INTER’ART

07, 09, 10, 11 e 12
Escola de Filosofia
à Maneira Clássica
Novaacropole

Apresenta, no mês de Março,
estes eventos:
Dia 07, das 08h as 12h – Ação
Social do Higia (Orientações para
a saúde da Mulher), na Praça
Getúlio Vargas.
Dia 09, às 19h – Palestra:
Qualidade de Vida – Aspectos
Físicos.
Dia 10, às 19h – Palestra:
Qualidade de Vida – Aspectos
Emocionais.
Dia 11, às19h – Palestra:
Qualidade de Vida – Aspectos
Espirituais.
Dia 12, às 19h – Aula inaugural
Gratuitos
Av. Comendador Ary Parreira,
394 – Icaraí

08

Domingo

8M NO JAMBEIRO – A
CASA É DELAS!

Programação totalmente voltada
para as mulheres: com ou
sem filhos, militantes, jovens,
maduras, a casa é toda delas.
Oficinas, rodas, contação de
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histórias, aula de yoga, espaços
de bem estar, saúde e prazer.
10h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

11

diversos

13

Sexta

A ESTRANHA: UM
ESQUENTA DE METER
MEDO NO JAMBEIRO

Um evento destinado a debater
as diferentes facetas e questões
ligadas ao papel social do
bibliotecário e a responsabilidade
social nas bibliotecas. Evento
especial em comemoração ao dia
do Bibliotecário.
O credenciamento será entre
11h30 e 12h30.
11h às 18h30 | Sala Multiuso |
Classificação: Livre | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

Tremendo juntos com a contação
de causos de terror, suando frio
nas histórias de assombração,
e chorando com as poesias
macabras. Na calada da noite
observaremos as performances
de Fabio Freitas, levantaremos
os esqueletos com o DJ Ivam
Cruz e encerraremos com o
singelo funeral solo de Lucas
Araújo entre outras – estranhas
– atrações.
19h30
Gratuito
Livre
Solar do Jambeiro

11

14

Sarau Cultural INTER’ART

Black In

quarta

A Responsabilidade Social
do Bibliotecário

quarta

Tema: Somos filhas, da Eva!
Convidados: poeta José Affonso,
poeta Vini Borges, poeta Rebeca
de Carvalho, artista Plástico
Everaldo Rocha e o cantor
Candhitio Valete. Traga sua arte
no microfone aberto.
19h | Gratuito |
Espaço Cultural INTER’ART
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sábado

Promovendo a diversidade
cultural através da integração
entre música, poesia e arte de
rua, Black In tem como proposta
unificar coletivos e produtores
culturais da cidade num mesmo
espaço para difusão da cultura
de periferia. O evento contará
com DJs, bandas, rodas de

conversa e oficinas focadas na
afrobrasilidade.
13h à 00h | Gratuito (1kg de
alimento não perecível)
Teatro Popular Oscar Niemeyer

15

Domingo

Luís Roberto Trench

Conferência sobre a história da
música erudita brasileira.Parceria
com o professor Marcos Leite.
Evento do Circuito Niterói Solar.
16h | Gratuito | Livre
Solar do Jambeiro

16

segunda

“Bordando com coração
de Cora”
Oficina de bordado e poesia.
Mediação: Andréa Gomes.
09h | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal
Anísio Teixeira

19

quinta

Oficina de musicalização
com a professora Delfina
Maria Vaz para crianças de
9 meses a 2 anos de idade.
10h30 | Gratuito
Biblioteca Popular Municipal
Anísio Teixeira

21

sábado

Arte Popular para Crianças

O programa visa promover
um encontro mensal, sempre
ao terceiro sábado de cada
mês, com vivências, oficinas,
atividades lúdicas e brincadeiras
especialmente elaboradas a partir
das exposições em temporada!
No mês de março nós
preparamos uma programação
cheia de brincadeira para
crianças de todas as idades!
10h30 às 16h | Gratuito
Museu Janete Costa de Arte
Popular

21

sábado

Palestra Informativa:
Melhores Pais/Melhores
Filhos

Palestrante: Hely Campelo M.
Caldas – Psicóloga, educadora e
docente da Fundação Logosófica
Serão abordados aspectos
conceituais e práticos da
Logosofia no desafio de educar,
ressaltando a transcendência
e a responsabilidade de pais
e educadores na formação
bio-psico-espiritual da criança
e do adolescente. A proposta
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é que experiências sejam
compartilhadas. Tratará dos
pensamentos e sentimentos
como agentes essenciais da
vida humana e do aprendizado
que deve ser realizado,
conscientemente, pelo pais/
educadores, para descobrir suas
manifestações na vida humana,
bem como a forma de ter o
controle sobre os mesmos e,
consequentemente, ensinar as
crianças.
Haverá atividade com as
crianças, enquanto os pais
assistem a Palestra.
17h30 | Gratuito (inscrições para
a palestra: http://www.sympla.
com.br/logosofianiteroi, ou a partir
das 17h, no local)
Centro de Estudos Logosóficos de
Niterói

Através da Milonguita, baile
de Tango, pretendemos juntar
os milongueros de Niterói
e adjacências, de forma a
concretizar um polo educativo,
disseminador do tango-dança
e artes afins ao baile de tango,
que permita fácil acesso à
população de todas as idades,
gratuitamente. A coordenação
do evento é de Simão Takiya,
com o apoio das Sras. Maria Inez
Almeida Chaves e Sueli Coelho.
11h às 14h | Gratuito
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno

22

Oficina de pensar e criar. A partir
do livro “Com que bicho você se
parece? “, de
Sandra Ronca, o participante é
instigado a se identificar com um
animal e suas
características. A partir daí, é
convidado a fazer uma ilustração
do animal com o
qual se identifica.
14h às 15h | Sala Infantil |
Classificação: Livre | Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

domingo

La Milonguita – Baile de
Tango
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24

terça

Contação de Histórias e
Oficina de Ilustração com
Sandra Ronca

27

sexta

Workshop: A Arte da
Feminilidade (O Sagrado
Feminino)

O workshop “Empoderamento
das Mulheres”, discute o
posicionamento feminino
nos campos sociais, políticos
e econômicos. Ministrado por
Jammy Said.
Emissão de
Certificado
15h às 18h | Sala Multiuso |
Classificação: 16 anos | Gratuito |
Biblioteca Parque de Niterói

27

sexta

Roda de Pretas

A discussão da Roda objetiva
trocar experiências sobre as
Mulheres
Pretas: Racismo, Cultura
Negra, Machismo, Direitos das
Mulheres. O Coletivo de
PRETAS Baobá de Niterói vai
estar presente através das
Mulheres que o
integram. Desfrutar de um
momento de troca num espaço
tão importante pra
difusão e manutenção da
Cultura, assim. Como trabalhar a

diversidade cultural.
Trazer Dororidade enquanto
Conceito, em muito vai
fortalecer a discussão.
Dororidade dialoga com
Sororidade, mas a Dororidade
revela a dor provocada pelo
Racismo. Emissão de Certificado
16h às 17h30 - Classificação
16 anos | Espaço Café Paris |
Gratuito
Biblioteca Parque de Niterói

27

sexta

Bullying Nunca Mais

O projeto realiza um encontro
formativo sobre suicídio,
depressão e automutilação na
adolescência, com a presença
de Carlos Castro, coordenador
de Saúde Mental da Fundação
Municipal de Saúde de Niterói.
O encontro é promovido pelo
projeto em parceria com a
Bibpop Aguinaldo De Pereira.
O evento é gratuito e aberto
para conselheiros tutelares
e profissionais da área de
educação, assistência social e
saúde.
8h30 às 10h | Mais informações
em: rio.bullyingnuncamais@
gmail.com | Biblioteca Popular
Aguinaldo Pereira de Macedo

61

endereços

endereços
A
Academia Niteroiense de Letras
R. Visconde do Uruguai, 456. Centro.
2711-3558
Aliança Francesa de Niterói
R. Lopes Trovão, 55, 2º andar. Icaraí.
2610-3966
www.afniteroi.com.br
Artesanato – Casa do Artesão
R. Presidente Domiciano, 178 (dentro
do Museu Janete Costa). Boa Viagem.
(21) 2719-2924
Ter a Sex, 10h às 16h.
Associação de Formação Social,
Cultura e Ambiental do Barreto –
Núcleo Barreto
Trav. do Silva, 28. Barreto. 3707-1411
Rádio NB FM 98,5
radionbfm@ig.com.br
web-rádio: www.nucleobarreto.org
Associação dos Professores
Inativos da UFF (ASPI – UFF)
R. Passo da Pátria, 19. São Domingos.
2622-1675 | 2622-9199
aspiuffface.wix.com/aspiuff
Ateliê Chrystiane Corrêa
Rua Francisco da Cruz Nunes num
7288 loja 112
Ateliê Desirée e Emanuel
Monjardim
R. Manoel Pacheco de Carvalho, 308.
Piratininga. 2709-0696
B
Biblioteca Brígido Tinoco
Ver Museu do Ingá.
Biblioteca Central do Gragoatá
– UFF
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Av. Rio Branco s/n°. Campus do
Gragoatá. 2629-2774
Biblioteca da AABB
R. Hélio da Silva Carneiro, 78. São
Francisco. 2611-3155 | 2714-4714
Biblioteca da Casa de Oliveira
Vianna
Ver Casa de Oliveira Vianna
Biblioteca da Universo
Ver Espaço Cultural da Universo
Biblioteca do Instituto Baía de
Guanabara
Ver Instituto Baía de Guanabara
Biblioteca do Instituto Histórico e
Geográfico de Niterói
Ver Instituto Histórico e Geográfico
de Niterói
Biblioteca do Instituto Vital Brazil
Ver Instituto Vital Brazil
Biblioteca do SESC/Niterói
Ver Espaço Cultural SESC
Biblioteca do Tribunal de Justiça
de Niterói
Ver Centro de Memória Judiciária
Biblioteca Ecológica – Ponto ORG
Ver Espaço Cultural Temático Ponto
ORG
Biblioteca Popular Municipal
Aguinaldo Pereira de Macedo
R. Tenente Osório, 73. Vila Ipiranga.
Fonseca. 3607-8479
bibpop.vpiranga@gmail.com
Biblioteca Popular Municipal
Albertina Fortuna Barros
Est. Caetano Monteiro, 820. Badu.
2707-7022
bipop_badu@educacao.niteroi.rj.gov.
br
Biblioteca Popular Municipal Anísio
Teixeira
Campo de São Bento (entrada da R.
Lopes Trovão). Icaraí. 2719.6486
Biblioteca Popular Municipal Cora
Coralina

R. São Pedro, 108. Centro. 2717-3289
bibpop_cora@educacao.niteroi.rj.gov.
br
Biblioteca Popular Municipal Lídice
Fróes Rodrigues
Av. Carlos Ermelindo Marins, 34,
CEU – Jurujuba. Tel.: 2715-4020
bibpoplidicefrodrigues@gmail.com
Biblioteca Popular Municipal
Silvestre Mônaco
R. Jornalista Sardo Filho, s/n° (CSU).
Ilha da Conceição. 2719-6901
bipsilmonaco@gmail.com
Biblioteca Parque de Niterói
Praça da República, s/n
Centro, Niterói – RJ, 24020-099
A Biblioteca Parque situa-se no Centro
de Niterói, próximo ao antigo Fórum,
em frente à Câmara Municipal de
Niterói.
Tel.: 2722-0493
Funcionamento: Terça à Sábado de
11:00 às 19:00
faleconosconiteroi.bpn@gmail.com
Estacionamento aos sábados

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625.
Centro. 2613-6836
Campo de São Bento
Parque Prefeito Ferraz, entradas pela
R. Gavião Peixoto, Lopes Trovão,
Domingues de Sá e Av. Roberto Silveira.
Icaraí.
Campus Avançado
R. Cel Tamarindo, 61. Gragoatá.
2721-4373 | 2721-4374
www.campusavancado.org.br
campusavancado@hotmail.com
Casa da Descoberta Centro de
Divulgação de Ciência da UFF
Av.Litorânea, s/nº (Instituto de Física).
Boa Viagem. 2629-5809
Casa de Artes Fernanda Barcellos
R. Exp. José Pessoto Sobrinho, 21. Maria
Paula. 2617-6643
Casa de Oliveira Vianna
Al. São Boaventura, 41. Fonseca. 36018220
Casa de Cultura Dalcidio Jurandir
Rua Acadêmico Walter Gonçalves, nº
01. Edifício Downtown, sala 507. Centro
de Niterói. Visita gratuita com hora
marcada por e-mail: acessodj@gmail.
com | www.dalcidiojurandir.com.br

Casa do Alto - Maceió
Biblioteca Universo em
Desencanto
R. Maestro Felício Toledo, 551/303.
Centro. 2629-7314
Bistrô MAC
Ver Museu de Arte Contemporânea
de Niterói
C
Câmara dos Dirigentes Lojistas de
Niterói (CDL)
R. General Andrade Neves, 31.
Centro. 2717-9582
Câmara Municipal de Niterói

Entrada do Parque da Cidade - Maceió
Rua Nossa Senhora de Lourdes, 496
São Francisco - Parque da Cidade Niterói
(21) 97384-8602 l (21) 98230-0589
institutogapops@gmail.com
Centro Cultural Décio C.
Vasconcellos (AABB)
R. Hélio da Silva Carneiro, 78. São
Francisco. 2611-3155 | 2714-4714
Centro Cultural da Engenhoca
R. Coronel Guimarães, 877. Engenhoca
Centro Cultural da Igreja de São
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Judas Tadeu
R. Comendador Queiroz, 33. Icaraí.
2610-1232
Centro Cultural Jardim das Artes
Av. Quintino Bocaiúva, 2 – São
Francisco | CEP:24360-022
(21)2082-7772
Centro Cultural Abrigo de Bondes
Endereço: Rua Marquês do Paraná,
100, Centro. 2620-8169
Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno (CCPCM)
Campo de São Bento (esquina da Av.
Roberto Silveira com R. Lopes Trovão)
Icaraí. 2610-5748
Segunda a sexta, 10h às 17h
Sábados, domingos e feriados, 10h
às 15h | www.culturaniteroi.com.br/
ccpcm
Centro de Análise do Movimento
Vivo (CAMV)
Rua Mem de Sá, 31. Icaraí
Centro de Artes e Esportes
Unificado (CEU) – Ismael Silva
Av.Carlos Hermelindo Marins, 34.
Jurujuba. 3602-4593
Diariamente, 07h às 21h.
www.culturaniteroi.com.br/ceuniteroi
Centro de Artes UFF
R. Miguel de Frias, 09. Icaraí.
3674-7511 | 3674-7512
www.centrodeartes.uff.br
Centro de Cultura LGBT –
Professor José Carlos Barcellos
Av. Rio Branco, 627, sobrado. Centro.
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3617-0251
Centro de Estudo e Iniciação
Musical (CEIM) – UFF
R. Miguel de Frias 9, fundos. Icaraí.
2629-5256
Centro de Memória Fluminense
Ver Biblioteca Central do Gragoatá
Centro Pop
R. Coronel Gomes Machado, 259.
Centro
Centro Social e Urbano (CSU)
R. Jornalista Sardo Filho, s/nº. Ilha da
Conceição
Cine Arte UFF
Ver Centro de Artes UFF
Clube Canto do Rio
R. Visconde do Rio Branco, 701.
Centro
CODIM/NIT
R. Evaristo da Veiga, 37. Centro
Colégio São Vicente de Paulo
R. Miguel de Frias, 123. Icaraí
Conservatório de Música de
Niterói
R. São Pedro, 96. Centro. 2719-2330
www.conservatoriocmn.com.br
Conservatório de Música do Estado
do Rio de Janeiro
R. Presidente Backer, 180. Icaraí.
2610-0659
E
Espaço Cultural Correios de
Niterói – Palácio dos Correios
Av. Visconde do Rio Branco, 481 –
Centro, Niterói. 2622-3200
Escola Especial Crescer
R. 40, 393. Piratininga.
2619-6601 | 2619-3014
Espaço Cultural da Grota
R. Vereador Otto Bastos, 23. São
Francisco. 2610-9972 | 99178-0001

www.espacoculturaldagrota.org.br
Espaço Cultural da Universo
R. Marechal Deodoro, 263, térreo e
4ºandar. Centro. 0800-257272
Espaço Cultural ICG
Ver Instituto Cultural Germânico (ICG)
Espaço Cultural SESC Niterói
R. Padre Anchieta, 56. Centro. 2719-9119
Espaço Cultural Temático Ponto
ORG Arte, Educação e Ecologia
R. Ministro Octávio Kelly, 231. Icaraí.
2611-6859
contato@pontoorg.com.br

Espaço de Convivência Zélia Gattai
Restaurante Popular Jorge Amado
(Avenida Visconde do Rio Branco, 281,
centro)

Espaço de Cultura A Casa

Rua Carlos Maximiano,257- Fonseca
Espaço Jackie Chermont Danças e
Artes
http://jackiechermont.wix.com/
jackiechermont
e-mail: jackie.chermont@gmail.com
Tel.: 2625-3171
Whatsapp 97994-2171
Bairro Fonseca
Espaço Multi
Av. Amaral Peixoto, 96 – sala 403 –
Centro – Niterói

F
Fundação Cultural Avatar
R. Doutor Pereira Nunes, 141. Ingá
Fundação Logosófica de Niterói
R. Tupinambás, 04. São Francisco.
2711-5692

G
Galeria de Arte La Salle
R. Gastão Gonçalves, 79. Santa Rosa.
2199-6629 | 2199-6690
galeria@lasallerj.org
galeria.unilasalle.org
Galeria de Arte UFF
Ver Centro de Artes UFF

H
Horto Botânico de Niterói
Al. São Boaventura, 770. Fonseca.
2627-1520
Horto São João
R. São João, entrada pela própria e pela
R. São Pedro e Visconde de Uruguai.
Centro.
Hospital Psiquiátrico de Jurujuba
Av. Quintino Bocaiuva, s/nº. Charitas.
I
Igreja de São Lourenço dos Índios
Praça General Rondon, s/nº. São
Lourenço.
Visitas agendadas pelo telefone
98174-4384
Instituto Baía de Guanabara
Al. São Boaventura, 770. (Jardim
Botânico de Niterói). Fonseca.
2625-4311
www.portalbaiadeguanabara.org.br
Instituto Cultural Germânico (ICG)
Av. Sete de Setembro, 131. Icaraí.
2714-0879
www.icgermanico.com.br
Instituto Aldeia Hub Educacional
Avenida Presidente Roosevelt, n. 15 Bairro: São Francisco, Niterói/ RJ.
Instituto Histórico e Geográfico de
Niterói (IHGN)
R. Visconde de Uruguai, 414 (bloco
anexo). Centro. 2719-6779
Istituto Italiano di Cultura – Sede
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Niterói
Av. Presidente Roosevelt, 1063. São
Francisco. 3617-0306
niteroi.iicrio@esteri.it
Itaipu Multicenter
Estrada Francisco da Cruz Nunes,
6501. Itaipu.
L
Livraria EDUFF do Gragoatá
Campus UFF do Gragoatá. 2629-2937
Livraria EDUFF do Valonguinho
Campus UFF do Valonguinho. Centro.
2629-7034
Livraria EDUFF de Icaraí
R. Miguel de Frias, 9. Icaraí.
2629-5293 | 2629-5294
M
Macquinho
Morro do Palácio. Boa Viagem.
Museu Antonio Parreiras
Rua Tiradentes, 47. Ingá .
2717-1414 |2717-1000
map.gestao@gmail.com
Memorial Roberto Silveira
Centro de Memória da História e da
Literatura Fluminense
Av. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/
nº. Centro. 2729-1902
Museu de Arqueologia de Itaipu
Praça de Itaipu, s/nº. Itaipu.
3701-2994 | 3701-2966
mai@iphan.gov.br | museus.gov.br
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Museu de Arte Contemporânea de
Niterói (MAC)
Mirante da Boa Viagem, s/n°. Boa
Viagem. 2620-2400
Terça a domingo, 10h às 18h
Gratuito toda quarta-feira
Entrada gratuita todos os dias para
nascidos e residentes na cidade de
Niterói | macniteroi.com.br
Museu de Arte Sacra
R. da Conceição, 216 (Igreja de N.Sª da
Conceição). Centro. 2717-0154
Museu do Ingá
R. Presidente Pedreira, 78. Ingá.
Tel: (21) 2717-2903
Museu da Justiça – Centro Cultural
do Poder Judiciário (CCMJ)
Praça da República s/nº, 2º andar
Centro | tel: 3002-4284 | 3002-4285
ccmj.niteroi@tjrj.jus.br
Museu Janete Costa de Arte
Popular
R. Presidente Domiciano, 178. Boa
Viagem. 2705-3929
Terça a domingo, 10h às 18h
www.culturaniteroi.com.br/janete

N
Núcleo de Produção Digital (NPD)
R. Visconde de Uruguai, 300. Centro.
2622-1324
npdniteroi@gmail.com
www.npdniteroi.blogspot.com
Núcleo Lítero-Cultural do IFEC
Pç. Dom Agostinho Benassi, s/n°. Ponto
Cem Réis. 2610-0953
ifec@ifec.org.br

P
ParCão do Horto Florestal do
Fonseca
Alameda São Boaventura 770, Fonseca
email: marketing@dengodog.com.br
Facebook: facebook.com.br/dengodog
Parque da Cidade de Niterói
Est. da Viração. São Francisco.
2610-3157
Parque Palmir Silva (Horto do
Barreto)
R. Dr.Luiz Palmier, s/n°. Barreto. 2613-6620
Parthenon Centro de Arte e
Cultura
R. General Andrade Neves, 40 Centro.
2722-2256 | 3619-8119
parthenon@parthenon.art.br
Pintando Art Ateliê
R. Cinco de Julho, 272, casa 2. Icaraí.
3026-6846
Pontão de Cultura MostARTE Reciclarte
R. Vereador Otto Bastos, 23. São
Francisco.
www.espaçoculturaldagrota.org.br
https://www.facebook.com/espaco.
cultural.dagrota01/
Ponto de Cultura Tradicional do
Quilombo do Grotão - Associação
das Comunidades Tradicionais do
Engenho do Mato
R. 41, Sitio Manoel Bonfim, Serra da
Tiririca. Engenho do Mato.
quilombodogrotao@gmail.com
https://www.facebook.com/
quilombodogrotao/
Ponto de Cultura Ponto Vivo –
Bem TV
R. Cotrin da Silva, 04, Centro.

bemtv@bemtv.org.br
https://www.facebook.com/bemtv.
oficial/
Ponto de Cultura Din. Down.
Down Gingas Acessíveis – Arte da
Possibilidade
R. Fagundes Varela, 378. Ingá.
david@gingas.org.br
https://www.facebook.com/
culturalhostel.gingas/
Ponto de Cultura Olodu’Mirim –
Bloco Afro Cultural Olodumaré
Travessa Santo Cristo, 388, Fonseca.
walmirbj@gmail.com
https://www.facebook.com/
groups/324291204335994/about/
Ponto de Cultura Memória e
Fotografia Pública – Sociedade
Fluminense de Fotografia
R. Dr. Celestino, 115. Centro.
contato@sff.com.br
https://www.facebook.com/
SociedadeFluminensedeFotografia/
Praça Getúlio Vargas
Av. Jornalista Alberto Francisco Torres,
entrada pela própria Av. e pela R. Miguel
de Frias. Icaraí
Praça Leoni Ramos (Praça da
Cantareira)
R. Alexandre Moura, R. José Bonifácio e
R. Guilherme Brigs. São Domingos.
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Q
Quintal da Esquina
Est. Francisco da Cruz Nunes, 175A.
Itaipu. 7708-9826
Quilombo do Grotão
Localizado na Rua Maria Luzia Gomes
da Costa, antiga rua 41
Engenho do Mato

R
Reserva Cultural – Niterói
Av. Visconde do Rio Branco, 880 – CEP
24020-007
Bairro São Domingos – NITERÓI / RJ –
Tel.: (21) 3604 1545.

S
Sala Carlos Couto
R. XV de Novembro, 35. Centro.
2620-1624
Terça a sexta, 10h às 18h
Sábado e domingo, 15h às 18h
www.culturaniteroi.com.br/municipal

Sala de Cultura Leila Diniz
R. Professor Heitor Carrilho, 81 Centro.
2717-5299
www.imprensaoficial.rj.gov.br
Sala de Leitura Monteiro Lobato
Rua Dr. Luiz Palmier, s/n° (Parque Palmir
Silva). Barreto. 2694-1376
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Sala José Candido de Carvalho
R. Presidente Pedreira, 98. Ingá. 26215050 (r: 209)
Segunda a sexta, 9h às 17h
www.culturaniteroi.com.br

Sala Nelson Pereira dos Santos
Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São
Domingos
salanelsonpereiradossantos@gmail.
com
Tel: 21 97140-0379
Scuola di Cultura
Av. Presidente Roosevelt, 1063
Niterói| (21) 3629-1063
scuoladicultura.com.br
SESI – Niterói
R. Visconde de Uruguai, 535. Centro.
0800-0231-231
Sede da Casa do Artesão
(Dentro do Museu de Arte Popular)
Rua Presidente Domiciano,178 – 182
Boa Viagem/Niterói/RJ
(21) 2719-2924
Skate Park
Av. Quintino Bocaiuva – Praia de
São Francisco (saída do túnel). São
Francisco.
Sociedade Fluminense de
Fotografia
Rua Dr. Celestino, 115 – Centro –
Niterói/RJ – CEP:24020-094
Tel.: (21)2620-1848
contato@sff.com.br / www.sff.com.br
/ www.facebook.com/SFF10

Sociedade Internacional Dietrich
Bonhoeffer de Arquivo e Pesquisa
– Seção Língua Portuguesa – Brasil
R. Vereador Duque Estrada, 22/302.
Santa Rosa. 2711-7515 |8293-2672
luisepc@uol.com.br
www.sociedadebonhoeffer.org.br
Solar do Jambeiro
R. Presidente Domiciano, 195. Boa
Viagem. 2109-2222 | 2109-2223
Terça a domingo, 10h às 18h
www.culturaniteroi.com.br/solar
Soul
Av. Ewerton Xavier, 3638 - Niterói CEP: 24340-105 · (21) 98208-6657

T
Teatro Municipal João Caetano
R. XV de Novembro, 35. Centro
2620-1624 | culturaniteroi.com.br/
municipal
Teatro Popular Oscar Niemeyer
R. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n°.
Centro. 2620 – 6101
www.teatropopularoscarniemeyer.art.br
Teatro da UFF
Ver Centro de Artes UFF
Tiffany Business Center
R. Cel Moreira César, 160. Icaraí.
Toca da Gambá
R. Carlos Gomes, 23. Barreto.
2627-5398 | 8493-9320
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