
 

 

 

Arte para viver melhor! 
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Editorial 

Olá, amigos da Scuola 

di Cultura! Perto de 

completar três anos de 

existência seguimos 

programando 

espetáculos teatrais, 

shows musicais, 

oficinas de formação e 

laboratórios criativos 

de longa duração. 

Juventude e 

experiência, arte e educação, cultura e entretenimento, ganham forma e 

realidade em nossas atividades regulares. A cada mês uma novidade, um 

novo espetáculo, uma nova perspectiva para seguir em frente em nossos 

propósitos de promover momentos inesquecíveis na vida de cada um, 

crianças e adultos, tornando-nos mais sensíveis, críticos e bem humorados 

em nossa jornada. Venham participar e fazer parte dessa história, cada dia 

mais linda e envolvente. Caminhemos juntos nas trilhas das Artes! 

 

  



Aconteceu... 

 

FABULICES CHEGOU 

A temporada teatral na Sala Pirandello começou com o espetáculo 

Fabulices! Nos dois dias a plateia esteve lotada em seu final de semana de 

estreia. Com texto e direção do brilhante Marcello Caridade, a Cia. de 

Repertório de Teatro Musical encantou crianças e adultos com seu humor 

e leveza.  

No elenco, Giovanna Sassi e Junior Mello se completam com as músicas de 

Glorinha e Renato. A estreia foi linda!  

 

 

 

 

CURTA A TEMPORADA! 

Até 26 de maio 

Sábados e domingos | 17h 

Ingressos: 40,00 ou 20,00 

Duração: 50 minutos 

Lotação: 60 lugares 

Classificação Etária: Livre 

 

 

  



   

COLOCANDO A MÃO NA MASSA 

 

No dia 26 de abril 

o Grupo de 

Estudos 

comandado por 

Luiza Sassi 

recebeu o artista 

Rodrigo Pedrosa e 

sua arte, 

oferecendo 

ensinamentos a 

respeito da arte da 

escultura. Toda 

última sexta do 

mês acontecem os 

encontros do 

Grupo de Estudos. 

 

 

  



Nosso diretor 

Fabrizio Sassi 

representando a 

Scuola di Cultura 

participou de um 

encontro com 

representantes de 

Universidades e o 

Cônsul Geral da 

Itália. Breve, mais 

e boas notícias 

você encontra por 

aqui. Acompanhe! 

DA VINCI E A MEDICINA 

 

A pós-graduação em Ciências Cardiovasculares da UFF realizou na Scuola di 

Cultura um encontro sobre as contribuições do artista Leonardo Da Vinci para 

a medicina, celebrando seus 500 anos. A discussão foi coordenada pelo 

professor Evandro Tinoco Mesquita. 

  



Vai acontecer... 

MEDEIA NO CLUBE DE LITERATURA 

Nunca leu essa obra? No dia 10 de maio a professora Dillia Gouvêa apresenta 

o texto grego de Eurípedes. Sexta-feira, 15:30. Informações para inscrições na 

secretaria da Scuola di Cultura com a Patrícia.  Ligue: 3629-1063. 

 

 

VINHO NA SCUOLA 

Dia 25 de maio, aproveite! O Curso “Vini della Campania” será conduzido pelo 

sommelier Marco Cestrone. Na aula serão degustados dois vinhos brancos 

italianos e um tinto. Informações e inscrições pelo site. 

Acesse: http://italianorio.com.br/curso-vini-della-campania/ 

 

http://italianorio.com.br/curso-vini-della-campania/


Recomendamos... 

CARTAS PORTUGUESAS NO SOLAR DO JAMBEIRO 

A Scuola di Cultura apoia espetáculos e eventos para além de suas 

dependências. O espetáculo “Cartas Portuguesas” é um dos projetos que 

apoiamos. Sua primeira temporada aconteceu ano passado na Sala Pirandello 

e agora segue em cartaz no Solar do Jambeiro. Com direção da incrível Lucia 

Cerrone, também diretora de Peter Pan (in English) da Cia. da Scuola di 

Cultura, “Cartas Portuguesas” tem no elenco a experiente Eleusa Mancini. 

Sextas e Sábados, às 20h. Aproveite! 

 

 

 

  



Você sabia? 

 

 

 

 

Para os antigos gregos o deus do teatro era 

Dioniso. Divindade também relacionada ao 

cultivo do vinho. Sua figura era emblema da 

transformação - da uva em bebida ou da 

pessoa em personagem. Na antiguidade, a 

noção de cultura se associava ao cultivo, tanto 

na agricultura como nas festividades.  E o 

encontro civilizatório para cultivar 

sensibilidades entre as pessoas acontecia (e 

continua acontecendo) no Teatro. 

 

 

 

Facebook | https://www.facebook.com/scuoladicultura/ 

Instagram | https://www.instagram.com/scuoladicultura/ 

Site | www.scuoladicultura.com.br  

E-mail | scuoladicultura@gmail.com  

Telefone | (21) 3629-1063 

Endereço | Av. Pres. Roosevelt, 1063 - São Francisco, Niterói - RJ, CEP 20020-010. 
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