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Com apoio da Prefeitura, Projeto Quinta na
Praça tem início no dia 17 de janeiro
Dias 17, 24 e 31/JAN e 7 de fevereiro, na praça da Catedral
ASCOM/PMPA

Com apoio da Prefeitura, Projeto Quinta na Praça tem início no dia 17 de janeiro
O evento acontece ainda nos dias 17, 24 e 31 de janeiro
e 7 de fevereiro, na praça em frente à Catedral Nossa
Senhora de Fátima.
A partir do dia 17 de janeiro tem início mais uma edição
do Projeto Quinta na Praça, uma parceria entre a TV São
Francisco, afiliada da Rede Globo, e a Prefeitura de Paulo
Afonso. O evento acontece nos dias 17, 24 e 31 de janeiro
e 7 de fevereiro, na praça em frente à Catedral Nossa
Senhora de Fátima.
17 de janeiro começa mais um Quinta na
Em sua nona edição, o Quinta na Praça é um projeto de
Praça
cunho musical e cultural realizado pela emissora, com
apoio da administração, através da Secretaria de Cultura
e Esporte. O objetivo é valorizar os artistas pauloafonsinos, mostrando a boa música e as
culturas voltadas para a dança, teatro, artesanato e muitas outras, levando alegria e diversão
nas três últimas quintas-feiras do mês de janeiro e na primeira de fevereiro.
Divulgação ASCOM PMPA

Confira a programação:
17 de janeiro
Cirandando a Vida (ciranda com senhoras da Melhor Idade)
Andrea Aragão (MPB);
CIA de Artes Cênic's Nordeste (Espetáculo de Xaxado - Entre o Amor e o Cangaço);
Salvio Emanuel (Forró Raiz)
24 de janeiro
Arte em Cena (música/dança de adolescentes do projeto Arte em Cena);
Duda Rodrigues (MPB);
Effect Dance (apresentação de street dance)
31 de janeiro
Atração convidada;
Bendizei (Reggae);

Bendizei (Reggae);
Dimitria (Pop Rock Internacional)
07 de fevereiro
Zé Arteiro (intervenções artísticas);
D-Rock (Rock);
Movimento de Capoeiragem Leão de Judá (roda de capoeira e orquestra infantil de berimbau);
Elas no Palco (estilo variado);
Banda G2 (Sertanejo Raiz).
Além das atrações musicais e culturais, em todos os dias da programação o público poderá
conferir a presença das artesãs do projeto Arte em Cena, que contempla oficina de pinturas em
tecido. Elas estarão expondo e comercializando seus trabalhos. A coordenação do evento
salienta que outros artesãos da cidade também poderão expor seus produtos.
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