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GALERIA PERFIS DE ARTESÃOS CONTA HISTÓRIA DE FAZERES E DE FAZEDORES

MUSEU CRIA GALERIA
ARTESANAL VIRTUAL
SITE REÚNE PERFIS DE ARTESÃOS DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS COM GALERIA DE produtos de fazeres
são josé dos campos
Da redação
@jornalovale

O Museu Folclore lançou
o site Galeria dos Fazeres
(www.galeriadosfazeres.
com.br), em que artesões
podem expor seus trabalhos
manuais.
Com o objetivo de salvaguardar a sabedoria popular
manifestada no artesanato
tradicional, o projeto também colabora para a viabilidade financeira do que é
produzido, respeitando as
origens, habilidades e técnicas dos seus autores.
Apesar de expor, virtualmente, diferentes produtos
artesanais, a galeria não é um
site de venda. Para adquirir
algum objeto exposto, o interessado deve fazer contato
direto com o artesão para definir valor, forma e prazo de

Site. Artesões podem entrar em contato
com o Museu do Folclore para participar
Divulgação

pagamento e entrega do produto.
Cada artesão tem seu número de contato em seu perfil.
Até o momento, o site destaca sete artesãos Ana Aparecida Lobo de Oliveira, Benedito
Domingos dos Santos (Benê),
Eunice Coppi, Marco Antônio
da Cosa (Tata Orokzala), Fá-

DOMINGO PEÇA DE TEATRO SERÁ ENCENADA ÀS 15H

tima Aparecida dos Santos,
Lídia Jovina Pires da Silva e
Luzia Faria Rodrigues Pereira), mas novos serão inseridos
à galeria nos próximos meses.
O site já está ativo e mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (12) 99737-6157
ou pelo galeria@museudofolclore.org.br.

.

MÚSICA

MICHEL TELÓ
FAZ SHOW À
BEIRA MAR EM
CARAGUÁ
SHOW. Michel Teló, eterno

História. Peça tem Alberto Santos
Dumont como protagonista
Divulgação

SESC SÃO
JOSÉ TEM
TEATRO DE
SOMBRAS
TEATRO. O Sesc São José dos
Campos vai receber a peça
infantil “Sobre o Voo”, da
Cia. Pavio de Abajour, neste
domingo, dia 5 de janeiro, às
15h. Os ingressos custam de
R$ 6 a R$ 20. A peça narra o
desejo de liberdade que move
as pessoas à criação. É apresentado um criador que tinha
como desejo de liberdade o
voo: Alberto Santos Dumont.
Sua criação, seus passos,
acertos e muitos tropeços.
Três divertidas mecânicas

falam da infância de Santos
Dumont, época em que o inventor começou a se interessar
pelo funcionamento das mais
diferentes máquinas e engenhocas. Em um tempo que só
se andava a cavalo, de trem ou
navio, encontramos o menino
Alberto, que acreditava que o
homem poderia voar. Curioso
e persistente, ele observava os
pássaros, empinava pipa, desmontava motores e até consertava a máquina de costura de
sua mãe. Ele cresceu, estudou,
projetou e construiu grandes
engenhocas. No espetáculo são
utilizadas técnicas do teatro de
sombras, uma animação muito
antiga, na qual uma fonte de
luz, um objeto e um suporte de
alma. A fonte de luz é uma lâmpada, lanterna ou vela.

.

intérprete da música “Ai Se
Eu Te Pego” e jurado do programa The Voice Brasil, se
apresenta em Caraguatatuba
neste sábado, dia 4. O show
acontece na Praça da Cultura, a partir das 20h.
O cantor teve um sucesso estrondoso com seu primeiro
single do álbum, “Ai Se Eu
Te Pego”, tornou-se o segundo número um na Billboard
Brasil Hot 100, chegando
também à primeira posição
na Alemanha, Espanha e Itália deixando para trás grandes nomes da música mundial como Adele, Rihanna,
Lady Gaga, David Guetta e
Usher.
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Litoral. Show gratuito

